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Datum Tijd 
uren 

Plaats Verrichte 
werkzaamheden 

Opmerkingen Afspraken 

29 sept 
2004 

4 Cals 
College 

PC geïnstalleerd om op 
school te gebruiken. 

Het lukt nog niet 
helemaal, want de harde 
schijf is niet bereikbaar. 

Morgen ga ik verder 
en Meneer 
Wijnbergen gaat thuis 
proberen de harde 
schijf te converteren. 

30 sept 
2004 

2 Cals 
College 

PC is nu goed geïnstalleerd, 
want Meneer Wijnbergen 
heeft een andere harde 
schijf meegenomen. Ik kan 
de pc nu gebruiken. 

Nu is hij klaar. Ik kan op zoek gaan 
naar goede 
documentatie over de 
programmeertaal. 

6 okt 
2004 

2 Cals 
College 

Naar de bibliotheek centrum 
geweest en mezelf 
ingelezen in de taal. 

Er valt nog veel te lezen 
voordat ik diep in de taal 
kan duiken. 

 

6 okt 
2004 

1 Thuis Gesproken met Vincent 
over opzet programma. 

Al pratende adviseerde 
hij mij op eerst eens iets 
algemeens te lezen over 
object-geörienteerd 
programmeren. Als ik 
namelijk dit leer aan de 
hand van één bepaalde 
programmeertaal, leer ik 
het principe niet. 

Ik ga eerst een 
algemeen artikel 
zoeken en lezen over 
object-geörienteerd 
programmeren. (Het 
boek 
Objectgeoriënteerde 
softwareontwikkeling 
in C++) 

7 okt 
2004  

1,7 Cals 
College 

Een stuk gelezen over 
objectgeoriënteerde 
programmeren. 

http://en.wikipedia.org/w
iki/Object-
oriented_programming  

Ik moet nog verder 
lezen. 

18 okt 
2004 

3 Thuis Boek ‘Objectgeoriënteerde 
softwareontwikkeling in 
C++’ geleend en het 
algemene deel gelezen over 
objectgeoriënteerd 
programmeren. 

Zoiets ingewikkelds 
begrijp je toch het 
makkelijkst in het 
Nederlands. 

Ik ben klaar om aan 
de taal te beginnen. 

22 okt 
2004 

2 Thuis De Crash Course gelezen en 
m’n eerste stukje code 
geschreven 

Eerst lukte het niet, maar 
later ging het goed. 
Eindelijk programmeren! 

Wanneer ik weer tijd 
heb ga ik verder. 

28 okt 
2004 

1 Thuis Verder gegaan met de Crash 
Course. 

 Ik ga morgenochtend 
weer verder. 

29 okt 
2004 

1,5 Thuis  Verder gegaan met de Crash 
Course. 

 Ik ga weer verder 
wanneer ik tijd heb. 

1 nov 
2004 

0,25 Cals 
College 

De Crash Course 
afgemaakt. 

 Ik ga verder met de 
online documentatie 
over Python op 
www.python.org.  



5 nov 
2004 

1,5 Thuis Ik ga verder met de online 
docs. 

Ik heb gebruikt: 
http://hkn.eecs.berkeley.e
du/~dyoo/python/idle_int
ro/IDLE-vertaling.html 
en 
http://en.wikipedia.org/w
iki/Remainder en 
http://www.honors.monta
na.edu/~jjc/easytut/easyt
ut/node4.html#SECTION
00410000000000000000 
en 
http://www.math.toronto.
edu/mathnet/answers/ima
gexist.html  

Ik weet nu wat een 
zogenaamde 
‘remainder’ is. Ook 
kwam ik ‘imaginary 
numbers’ tegen. Ik 
heb uitgezocht wat 
het zijn en kwam 
erachter dat ik dat 
niet hoef te 
beheersen. 

10 nov 
2004 

2 Cals 
College 

Ik heb Python en alle 
hulpprogramma’s op de 
schoolpc geïnstalleerd en 
heb gewerkt aan de tutorial 
van python.org 

Geen opmerkingen Ik ga weer verder 
wanneer ik tijd heb 
en (op school) het 
hok vrij is. 

12 nov 
2004 

1,5 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
tutorial van python.org 

  

15 nov 
2004 

1,7 Cals 
College 

Ik ben verder gegaan met de 
tutorial van python.org 

  

17 nov 
2004 

1,7 Cals 
College 

Ik ben verder gegaan met de 
tutorial van python.org 

  

22 nov 
2004 

1,7 Cals 
College 

Ik ben verder gegaan met de 
tutorial van python.org 

  

24 nov 
2004 

0,8 Cals 
College 

Ik heb de tussenrapportage 
gemaakt en ben verder 
gegaan met de tutorial van 
python.org 

Ik moet de 
tussenrapportage nu vast 
maken omdat ik op de 
inleverdatum daarvan 
niet op school ben. 

 

29 nov 
2004 

1,7 Cals 
College 

Ik ben verder gegaan met de 
tutorial van python.org 

  

1 dec 
2004 

2,8 Cals 
College 

Ik heb de tutorial van 
python.org uit. 

Vandaag lever ik de 
tussenrapportage in ga ik 
de verdere voortgang 
bespreken. 

Ik ga nu eerst enkele 
primitieven 
wiskundig 
uitschrijven en PSD’s 
maken. 

3 dec 
2004 

1 Thuis Primitieven bedenken en 
uitschrijven 

  

10 dec 
2004 

1,5 Thuis Primitieven bedenken en 
uitschrijven 

  

29 dec 
2004 

1,5 Thuis Algemeen PSD van het 
programma gemaakt en ook 
vast gedeelten van het 
programma in woorden op 
papier gezet. 

 Ik ga verder wanneer 
de pc vrij is, want dan 
kan ik gelijk bugs 
eruit halen. 

3 jan 
2005 

1,5 Thuis Begin gemaakt met het 
schrijven van het 
programma 

  

3 jan 
2005 

1     



5 jan 
2005 

5 Thuis Geprobeerd om het 
plotgedeelte onder de knie 
te krijgen. 

 Ik heb nu even 
gekeken hoe het plot 
en cgi-gedeelte in 
principe werkt, maar 
de volgende keer ga 
ik eerst het deel dat 
de variabelen voor de 
primitieven uitrekent 
afmaken. 

6 jan 
2005 

3 Thuis   Ik kan nu de 
variabelen laten 
uitrekenen, de 
volgende stap is een 
exact antwoord 
herkennen. 

7 jan 
2005 

1 Thuis Het boek Programming 
Python doorgebladerd, met 
name het stuk over GUI. 

  

8 jan 
2005 

1,5 Thuis Het boek Programming 
Python doorgebladerd, met 
name het stuk over GUI, en 
er vast een beetje mee 
geëxperimenteerd. 

  

10 jan 
2005 

1,7 Cals 
College 

De breukherkenning 
geprobeerd werkend te 
krijgen. 

 Dit is me nog niet 
helemaal gelukt, ik ga 
er een andere keer 
aan verder. 

12 jan 
2005 

3,2 Cals 
College 

De breukherkenning werkt, 
evenals de decimal-module. 

 Ik moet de 
piherkenning nog 
exacter zien te 
krijgen. 

14 jan 
2005 

1,2 Thuis De herkenning van breuken 
na de pi- of 
eulerherkenningsfunctie 
werkt helaas nog niet 
correct. 

  

16 jan 
2005 

0,75 Thuis Nog wat gelezen in 
‘Programming Python’. 

  

17 jan 
2005 

0,5 Cals 
College 

Vast een deel van de 
wiskundige verantwoording 
geschreven. 

  

17 jan 
2005 

1,7 Cals 
College 

Ik heb een alternatief voor 
de ‘bij benadering exact’-
methode bedacht, namelijk 
de integraal gewoon printen 
als berekening. Ik ben die 
nu aan het ontwikkelen. 

Ik steek voorlopig geen 
tijd meer in de 
piherkenning en de 
eulerherkenning, want 
die blijven onexact 
aangezien je altijd een 
deel van de integraal 
weggooit voordat deze 
herkenningen in actie 
treden. 

Zodra ik over een 
paar dagen klaar ben, 
ga ik de GUI maken. 

19 jan 
2005 

1,7 Cals 
College 

Ik heb een stukje gelezen 
over EasyGUI, aangezien ik 
nog maar heel weinig tijd 
over heb. 

  



19 jan 
2005 

2 Cals 
College 

Ik heb van de website van 
EasyGUI een mooie tutorial 
over TkInter gehaald. 
(http://www.ferg.org/thinki
ng_in_tkinter/index.html)  

Ik ben bij mevrouw 
Methorst geweest en 
verwacht dat ik wat 
uitstel kan krijgen, 
daarom probeer ik toch 
nog TkInter onder de 
knie te krijgen, omdat die 
meer opties biedt. 

 

19 jan 
2005 

1,5 Thuis Ik heb een heel groot stuk 
gelezen over TkInter. 

  

21 jan 
2005 

2 Thuis Ik heb een stuk van de GUI 
werkend gekregen. De 
volgende stap is om op 
basis van de uitvoer van de 
radiobuttons een beslissing 
te nemen. 

  

21 jan 
2005 

0,6 Cals 
College 

Ik heb een stukje van de 
wiskundige verantwoording 
geschreven. 

  

24 jan 
2005 

1,5 Cals 
College 

Ik ben verder gegaan met de 
GUI. 

  

27 jan 
2005 

1,25 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
GUI. 

  

28 jan 
2005 

1 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
GUI en heb nu het gedeelte 
dat gegevens van de 
gebruiker vraagt klaar. 

  

31 jan 
2005 

0,5 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
GUI. 

  

2 feb 
2005 

2,5 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
GUI en heb de 
rekenfuncties aan de GUI 
gekoppeld. 

  

3 feb 
2005 

1,75 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
GUI en ben bezig met het 
antwoord weergeven. 

  

9 feb 
2005 

4 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
GUI en met het verslag. 

  

10 feb 
2005 

1,5 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
GUI en het verslag. 

  

11 feb 
2005 

4 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
GUI en het verslag. 

  

12 feb 
2005 

3 Thuis  Ik ben verder gegaan met de 
GUI. 

  

13 feb 
2005 

1,5 Thuis Stukje aan het verslag 
gewerkt. 

  

14 feb 
2005 

0,5 Thuis  Heb de exactlib verder 
aangesloten. 

  

14 feb 
2005 

0,5 Cals 
College 

Verder aan de wiskundige 
verantwoording gewerkt. 

  

14 feb 
2005 

1,75 Cals 
College 

De exactlib verder 
aangesloten. 

  

14 feb 
2005 

0,5 Thuis Verder aan het verslag 
gewerkt. 

  



15 feb 
2005 

0,5 Cals 
College 

Verder aan het verslag 
gewerkt. 

  

15 feb 
2005 

0,5 Thuis Verder aan het verslag 
gewerkt. 

  

16 feb 
2005 

3 Thuis De exactlib verder 
aangesloten. 

  

16 feb 
2005 

0,5 Thuis Verder aan het verslag 
gewerkt. 

  

17 feb 
2005 

1 Thuis De exact is nu aangesloten. Nu is het een kwestie van 
de onderdelen goed op 
het scherm projecteren. 
Daarna regelaars voor 
precisie aanbrengen en 
uitzondering opsporen en 
verhandelen. 

 

20 feb 
2005 

3,65 Thuis Alles lijkt nu goed te 
werken, behalve de 
wiskundige uitzonderingen. 
Eerst wil ik de 
nauwkeurigheidsbalken 
plaatsen. Hiervoor gebruik 
ik onderdelen uit een 
voorbeeldscript van 
http://bembry.org/tech/pyth
on/notes/tkinter_5.php  

  

21 feb 
2005 

0,8 Cals 
College 

Verder gewerkt aan het 
verslag. 

  

21 feb 
2005 

0,8 Thuis Verder gewerkt aan het 
verslag. 

  

22 feb 
2005 

4 Thuis Verder gewerkt aan het 
verslag. 

Leuk dat Word er 
tenminste nog om kan 
lachen als ‘ie plots afsluit 
en je werk niet bewaart. 

 

23 feb 
2005 

3 Thuis Verder gewerkt aan het 
verslag en geprobeert om 
een standalone programma 
te maken, maar ik blijf de 
foutmelding krijgen dat het 
font-file niet gevonden 
wordt. 

  

24 feb 
2005 

3,8 Thuis Het verslag afgemaakt en de 
installer voor pyIntegraal 
gemaakt. 

  

25 feb 
2005 

2 Thuis De puntjes op de i gezet, 
eindelijk ben ik klaar. 

  

Totaal: 117     
 


