
67

Wiskunde & Onderwijs 38ste jaargang  (2012) 

Kangoeroe 2011 : wiskunde, een feest !

Bart Windels

De Vlaamse Wiskunde Olympiade kent een lange en succesvolle traditie in Vlaanderen.  Het

was enigszins te verwachten dat een wiskundewedstrijd voor jongere leerlingen  – Kangoeroe

ging in 2009 van start –  het ook goed zou doen.  En inderdaad. 

Drieënveertigduizend achthonderdachtentachtig deelnemers waren er in 2011.  Dat is een hele-

boel.  Om zo’n grote groep te blijven engageren, moet Kangoeroe een succeservaring voor de

deelnemers zijn.  Daarom koos Kangoeroe vanaf 2011 voor een vereenvoudiging van de eerste

helft van de wedstrijd, met  – gelukkig maar –  een stijging van de gemiddelde score tot gevolg.

We overlopen even de 4 edities van Kangoeroe. 

Onze duiveltjes noemen wij de Springmuizen.  Ze zitten in het derde of het vierde leerjaar van

de lagere school.  Met 5083 waren ze dit jaar.  En ze deden het nog goed ook.  Gemiddeld

scoorden ze 60 punten, een stijging met 26 % tegenover 2010. 

Onze miniemen zijn de Koala’s.  Ze zitten in het vijfde of  het zesde leerjaar van de basisschool.

Met 8073 waren ze.  En ze sloegen de bal niet mis.  Gemiddeld scoorden de Koala’s 63 punten,

dat is 15 % meer vorig jaar. 

Onze cadetten zijn de Wallabies; zeg maar de Pro League van Kangoeroe.  Ze zitten in het

eerste of tweede jaar van de middelbare school.  Met 28 361 waren ze.  En ze hebben de bal wel

degelijk tegen de touwen gewerkt.  Gemiddeld scoorden de Wallabies 65 punten, een stij-ging

met 16 % tegenover 2010. 
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En tot slot de vierde editie van Kangoeroe.  Het gaat hier om een unicum.  Het is de enige we-

enschappelijke olympiade voor de leerlingen uit 1B en 2BVL.  Bij Kangoeroe staat geen enkele

leerling buitenspel !  Met 2363 waren ze, de Wallaroes.  En het waren allemaal kampioenen.

Gemiddeld scoorden ze maar liefst 73 punten, een stijging met 27 % tegenover vorig jaar. 

Voorgaande grafiek illustreert het deelnemersaantal bij Kangoeroe.  

De stijgende trend wordt internationaal bevestigd. 

In 2011 namen ongeveer 6,2 miljoen leerlingen deel aan deze wereldwijde wiskunde wedstrijd,

allemaal gelijktijdig op de derde donderdag van maart. 

De hogere gemiddelde scores en de toegankelijke vragen aan het begin van de vragenreeks

betekenen allesbehalve dat de wedstrijd banaal is.  Integendeel.  De wedstrijd bevat voor elke

leeftijdscategorie best wel pittige vragen, die reken-, puzzel- en/of denkwerk vragen. 

Zo hadden de Springmuizen het knap lastig met vraag 24.  Slechts 6,4 % van de deelnemers be-

antwoordde die vraag correct. 

Springmuis

De vragen van Kangoeroe zijn auteursrechterlijk beschermd : © Vlaamse Wiskunde Olympiade v.z.w.

Antwoord D is het goede antwoord.

De Koala’s hadden het meeste moeite met vraag 14.  Slechts 13,2 % van de deelnemers beant-

woordde die vraag correct.

Koala

De vragen van Kangoeroe zijn auteursrechterlijk beschermd : © Vlaamse Wiskunde Olympiade v.z.w.

Antwoord D is het goede antwoord.
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Bij Wallabie ten slotte bleek vraag 19 de grootste uitdaging te zijn.  Deze vraag leidde maar

voor 11,7 % van de deelnemers tot een succes.

Wallabie

De vragen van Kangoeroe zijn auteursrechterlijk beschermd : © Vlaamse Wiskunde Olympiade v.z.w.

Antwoord D is het goede antwoord.

Britt, Nina en Zara zetten heel wat deelnemers op het verkeerde been : bij een meerkeuzevraag

met vijf alternatieven verwacht men immers 20 % correcte antwoorden, indien er lukraak ge-

antwoord zou worden.  Gelukkig zaten er in elke wedstrijd ook vragen die door meer dan 90 %

van de deelnemers zonder probleem werden opgelost. 

De volgende Kangoeroewedstrijd vindt plaats op donderdag 15 maart 2012. Scholen die reeds

deelnamen, kunnen hun leerlingen inschrijven van 1 december 2011 tot 12 februari 2012 via

www.kangoeroe.org.  Scholen die in het verleden nog niet deelnamen, kunnen een schoolve-

rantwoordelijke aanmelden via www.kangoeroe.org.  Die krijgt dan alle informatie (inclusief

enkele leuke posters) en een wachtwoord toegestuurd, waarmee leerlingen kunnen worden ge-

registreerd. 

Leerkrachten die de vragen van Kangoeroe willen verwerken in hun lessen, vinden de vragen-

bundels per jaar op www.kangoeroe.org.  Een meer interactieve manier om te oefenen, waarbij

vragen kunnen worden geselecteerd en waarbij feedback wordt gegeven, is het platform

www.usolvit.be.  Een aanrader.  Doén !

Bart Windels   <bart.windels@telenet.be>

Leo Heyrmanstraat 11, 9150 Bazel

Nog een leuke vraag : 

Wallabie

De vragen van Kangoeroe zijn auteursrechterlijk beschermd : © Vlaamse Wiskunde Olympiade v.z.w.

Antwoord D is het goede antwoord.


