Daag uw leerlingen uit met pittige opgaven

nde:
Eerste ro febr. 2015
m6
26 jan. t/ e rondes in maart! 15
eed
li 20
Nieuwe tw nale: 12 t/m 19 ju en
Internatio arhus, Denemark
A
Blinken uw leerlingen uit in de bètavakken? Laat ze meedoen met de nationale
olympiades! Dé wedstrijden voor exacte vakken. Het is niet alleen uitdagend en
spannend, ze leren ook leeftijdgenoten kennen die óók uitblinken in een vak. Ik daag
u uit om de bètakennis van uw leerlingen te 'verzilveren' in een gouden medaille!
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Sander Dekker

Olympiade 2015
De Biologie Olympiade is een
wedstrijd voor havo- en vwoleerlingen die belangstelling
hebben voor het vak biologie.
De strijd gaat erom wie de
beste biologieleerling van
Nederland wordt.

Meer dan twintigduizend
deelnemers
De olympiade is niet meer weg te denken bij
het vak biologie in het voortgezet onderwijs.
Er is een wedstrijd voor alle leerlingen van
de hoogste klassen, de Nationale Biologie
Olympiade (NBO) en voor leerlingen uit de
onderbouw, de Biologie Olympiade Junior
(BOJ).
De Biologie Olympiade is de grootste wedstrijd voor scholieren in Nederland. Vorig jaar
deden meer dan 12.000 leerlingen aan de
BOJ mee en meer dan 10.000 aan de NBO.
In de bovenbouw is het deelnemen aan de
olympiade op veel scholen een vertrouwd
onderdeel van het PTA geworden, wat
betekent dat veel leerlingen meedoen.
En waarom ook niet? Want:
• door mee te doen krijgt biologie extra
aandacht en dat is goed voor de positie
van uw vak.
• meedoen aan een wedstrijd is leuk voor
uw leerlingen, maar ook voor u. Hoe
brengt uw school het er van af in vergelijking met de rest van het land? Dat is
aardig en nuttig om te weten.
• de beste 10% van alle leerlingen krijgt
een fraaie oorkonde.
• de beste twintig doen mee aan de eindronde in Nederland en de top vier van de
NBO gaat mee naar de internationale
wedstrijd.
• voor 6-vwo’ers is de voorrondetoets een
ideale test voor het naderend examen.
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Studiebeurs

Voor meer informatie

De beste leerling ontvangt de 10voorBiologie

Nationale Olympiade (voor klas 4, 5 of 6):

studiebeurs van 2000 euro. Voor vertrek

Mw. drs. Ange Taminiau

worden de prijswinnaars officieel gehuldigd

Tel. 053 4840 625

door de minister of staatssecretaris.

E-mail: a.taminiau@slo.nl

Deze leerlingen gaan immers Nederland

Olympiade Junior (voor klas 1, 2 of 3):

vertegenwoordigen!

Mw. drs. Paula van Kranenburg-Voogd
Tel. 0183 30 11 74

Internationale Biologie Olympiade

E-mail: p.j.van.kranenburg@hetnet.nl

De IBO wordt van 12 t/m 19 juli 2015 gehouden in Aarhus, Denemarken! Een wedstrijd
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• NIBI, Nederlands Instituut voor Biologie

melden via het e-mailadres van uw school.

• Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling
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Aanmelden: uiterlijk 6 januari 2015.
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