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Persmededeling  

Nieuwe serie schoolrekenmachines: CASIO presenteert  de ClassWiz-

serie 

Display met hoge resolutie, tabelberekening en QR-C odes 1 – de nieuwe  
ClassWiz-serie biedt nieuwe mogelijkheden voor het wiskundeonderwijs. 
 
Amstelveen, 23 januari 2015.  Met ClassWiz reageert CASIO op de 'digitale gewoonten' 

van scholieren. De hoge resolutie van het display zorgt voor een moderne menubediening 

met behulp van icons in plaats van tekstafkortingen. De nieuwe rekenmachines kunnen 

QR-Codes1 genereren waarmee bijv. wiskundige functies naar de smartphone 

overgedragen kunnen worden. Waarna op de smartphone deze formules als grafiek 

gevisualiseerd kunnen worden. In het voorjaar van 2015 zijn de ClassWiz-modellen fx-

991EX, fx-82EX en fx-85EX van CASIO in de handel verkrijgbaar. 

 

Sneller, scherper, ClassWiz 

De machines van de ClassWiz-serie zijn technisch superieur aan de gebruikelijke 

standaard schoolrekenmachines. Vergeleken met de fx-82ES Plus rekent de processor 

sneller en is het geheugen dubbel zo groot. Dankzij de grote rekencapaciteit is het mogelijk 

om met ClassWiz-modellen nog dieper in de wereld van de wiskunde te duiken en zelfs 4e 

graads vergelijkingen2 op te lossen of met omvangrijke statistieken te werken. Het display 

beschikt over een vier maal zo hoge resolutie als de fx-82ES Plus en biedt meer plaats 

voor wiskundige weergaven.  

 

Eenvoudig tabellen berekenen 

Met deze rekenmachines kunnen de scholieren alle fundamentele functies van een 

tabelberekening in het klaslokaal uitvoeren. Dat omvat onder andere het berekenen van 

sommen en producten, de bepaling van gemiddelden, maxima en minima, maar ook 

Riemannintegralen en recursies. 

 

                                                
1 QR Code is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in Japan en 

andere landen. 
2 Alleen fx-991EX 



 

  2/2 

Visualisatie per QR-Code 1 

De ClassWiz-modellen zijn geen grafische rekenmachines. Desondanks kunnen 

wiskundige termen zoals bijv. functies met behulp van de ClassWiz worden gevisualiseerd, 

mits de gebruiker over een smartphone of tablet met toegang tot het internet beschikt. De 

werkwijze: per druk op de knop genereert de ClassWiz een QR-Code1 die de smartphone 

kan lezen. Hij stuurt de wiskundige inhoud automatisch naar de Casio web service die dan 

de visualisatie van grafieken, tabellen en diagrammen overneemt. Dat is niet alleen handig, 

maar heeft tegelijkertijd ook een didactische meerwaarde: de schoolrekenmachine fungeert 

als experimenteel gereedschap en de deur naar het ontdekkend leren staat open – op 

school en thuis 

 

Meer informatie onder:  

www.casio-educatie.nl  
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