
 

 

	  
Notulen	  ingelaste	  Jaarvergadering	  22	  januari	  2015	  Veldhoven	  
	  
51	  leden	  van	  de	  vereniging	  wonen	  de	  vergadering	  bij.	  
	  
Verslag:	  Ingrid	  Wensveen	  
	  
1.	  	  Opening/	  mededelingen	  
Anneke	  Noteboom	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  iedereen	  welkom.	  
• Anneke	  memoreert	  Sjoerd	  Huitema	  die	  op	  19	  december	  2014	  is	  overleden.	  Hij	  was	  sinds	  

1973	  actief	  in	  het	  rekenonderwijs	  en	  heeft	  zo’n	  40	  jaar	  aan	  Wereld	  in	  Getallen	  gewerkt,	  
de	  meest	  invloedrijke	  auteur	  ooit.	  Wij	  zullen	  nog	  veel	  gebruik	  blijven	  maken	  van	  zijn	  
gedachtegoed.	  

• We	  staan	  ook	  stil	  bij	  het	  overlijden	  van	  Jaap	  Vedder	  op	  21	  oktober	  2014.	  Jaap	  Vedder	  
was	  16	  jaar	  bestuursvoorzitter	  en	  er	  was	  eigenlijk	  niemand	  in	  rekenland	  die	  hem,	  het	  
boegbeeld	  van	  de	  NVORWO,	  niet	  kende.	  In	  juni	  is	  Jaap	  Vedder	  na	  overleg	  met	  de	  
ereleden	  Ed	  de	  Moor	  en	  Edu	  Wijdeveld	  door	  het	  bestuur	  als	  erelid	  benoemd	  en	  op	  de	  
jaarvergadering	  in	  september	  is	  deze	  eretitel	  met	  bijval	  en	  instemmend	  applaus	  van	  de	  
aanwezige	  leden	  bekrachtigd.	  Jaap	  heeft	  meerdere	  keren	  gedacht	  aan	  een	  laatste	  
termijn	  als	  voorzitter.	  Als	  geschikte	  datum	  voor	  aftreden	  noemde	  hij	  eerst	  11-‐11-‐‘11,	  
vervolgens	  12-‐12-‐‘12,	  en	  uiteindelijk	  werd	  daar	  door	  het	  bestuur	  13-‐13-‐’13	  van	  gemaakt.	  	  
Al	  eerder	  heeft	  hij	  gepolst	  of	  Francis	  Meester	  hem	  zou	  willen	  opvolgen.	  Na	  Jaaps	  
overlijden	  heeft	  het	  Dagelijks	  Bestuur	  Francis	  Meester	  benaderd	  en	  zij	  heeft	  enthousiast	  
gereageerd.	  	  
	  

2 Benoeming	  Francis	  Meester	  
Anneke	  Noteboom	  vraagt	  namens	  het	  bestuur	  aan	  de	  vergadering	  Francis	  Meester	  als	  
bestuurslid	  op	  te	  nemen	  en	  haar	  vervolgens	  als	  voorzitter	  te	  benoemen.	  Beide	  
voorstellen	  worden	  direct	  met	  een	  ovatie	  aangenomen.	  

• Francis	  Meester	  bedankt	  voor	  het	  in	  haar	  gestelde	  vertrouwen	  en	  stelt	  zich	  voor	  aan	  de	  
vergadering.	  Op	  dit	  moment	  is	  zij	  met	  pensioen;	  zij	  heeft	  zich	  42	  jaar	  voor	  het	  onderwijs	  
ingezet	  en	  heeft	  verschillende	  schooltypes	  van	  binnenuit	  gezien	  (o.a.	  als	  docent	  
rekenen/wiskunde	  VO,	  als	  directeur	  PABO	  Almere).	  
Voorzitter	  van	  de	  NVORWO	  worden	  komt	  precies	  op	  het	  juiste	  moment:	  haar	  handen	  
jeuken	  om	  weer	  actief	  en	  gepassioneerd	  met	  het	  rekenonderwijs	  bezig	  te	  zijn.	  Zij	  is	  trots	  
op	  het	  huidige	  Nederlandse	  rekenonderwijs	  –	  de	  creativiteit,	  het	  kritisch	  denken,	  de	  
waarde	  van	  eigen	  producties,	  de	  dialoog	  -‐	  en	  benadrukt	  dat	  we	  er	  internationaal	  goed	  
voor	  staan.	  Zij	  neemt	  de	  komende	  twee	  jaar	  om	  te	  bekijken	  hoe	  wij	  een	  verbeterslag	  
kunnen	  maken	  in	  het	  reken-‐wiskunde	  onderwijs.	  Daarvoor	  is	  het	  nodig	  om	  met	  elkaar	  te	  
bespreken	  waar	  onze	  prioriteiten	  liggen	  (bijvoorbeeld	  de	  overgang	  PO/VO,	  borgen	  
ERWD-‐gedachtegoed,	  politieke	  discussie	  rond	  rekentoets,	  welke	  rol	  nemen	  wij	  als	  
rekenspecialisten	  in	  voor	  het	  VO).	  
	  
	  



 

 

3. Rondvraag	  
• Er	  is	  door	  het	  bestuur	  van	  de	  NVORWO	  een	  brief	  van	  Ed	  de	  Moor	  ontvangen	  met	  

aandachtspunten	  en	  kritische	  kanttekeningen.	  De	  volgende	  bestuursvergaderingen	  
komen	  deze	  aan	  de	  orde.	  

• Op	  de	  website	  komt	  ruimte	  voor	  de	  ledenraadpleging.	  Hierbij	  kan	  gedacht	  worden	  aan	  
prangende	  kwesties	  zoals	  de	  rekentoetsen	  in	  de	  zak-‐slaagregeling	  van	  het	  VO	  en	  de	  rol	  
van	  de	  NVORWO.	  

• Ronald	  Keizer	  benadrukt	  dat	  Panama-‐post	  meer	  lezers	  nodig	  heeft	  om	  te	  overleven.	  Hij	  
roept	  eenieder	  op	  om	  lid	  te	  worden,	  je	  krijgt	  dan	  de	  artikelen	  van	  de	  laatste	  2	  weken	  
gratis!	  

• Adri	  Treffers	  vraagt	  of	  er	  geen	  zelfstandige	  website	  voor	  de	  Panamapost	  gemaakt	  kan	  
worden.	  Cathe	  Notten	  laat	  weten	  dat	  de	  keuze	  om	  de	  Panamapost	  op	  dit	  moment	  in	  de	  
website	  van	  Volgens	  Bartjens	  op	  te	  nemen	  louter	  om	  de	  kosten	  draait.	  	  

• Ed	  de	  Moor	  vraagt	  het	  woord	  en	  stelt	  dat	  wij	  ons	  als	  vakvereniging	  meer	  dienen	  te	  
profileren,	  ook	  politiek.	  Adri	  Treffers	  valt	  hem	  bij.	  Douwe	  Jan	  Douwes	  is	  enige	  tijd	  geleden	  
bereid	  gevonden	  de	  NVORWO	  te	  vertegenwoordigen	  bij	  de	  hoorzittingen	  van	  de	  Tweede	  
Kamer.	  Samenwerking	  met	  de	  vakvereniging	  van	  wiskunde-‐leraren	  is	  een	  must,	  aldus	  Ed.	  
Cathe	  Notten	  meldt	  dat	  er	  regelmatig	  overleg	  en	  contact	  is	  met	  deze	  vereniging.	  Verder	  
bepleit	  Ed	  	  de	  Moor	  nogmaals	  dat	  de	  opleiding	  op	  de	  PABO	  wordt	  gesplitst;	  Marja	  van	  
den	  Heuvel-‐Panhuizen	  laat	  direct	  weten	  hier	  mordicus	  tegen	  te	  zijn.	  
	  

	  
Francis	  Meester	  benoemt	  dat	  we	  elkaar	  kunnen	  vinden	  in	  de	  opmerking,	  dat	  de	  
onderwijstijd	  van	  vier	  jaar	  te	  kort	  is	  om	  bekwaam	  te	  worden	  in	  alle	  domeinen	  en	  daar	  moet	  
een	  oplossing	  voor	  komen.	  Zij	  wil	  graag	  aan	  de	  slag	  en	  ze	  is	  blij	  met	  actieve	  en	  betrokken	  
leden,	  met	  een	  actief	  bestuur	  en	  sluit	  met	  deze	  opmerking	  de	  vergadering.	  
	  


