
 

 

 
Notulen Jaarvergadering van de NVORWO 18 september 2014, 14.00 – 15.00 uur  
Locatie: CPS Amersfoort  
 
Aanwezig: 
35 leden van de NVORWO wonen de vergadering bij. 
Verslag: Ingrid Wensveen (lid algemeen bestuur NVORWO) 
 
1. Opening/ mededelingen 
Anneke Noteboom vervangt Jaap Vedder vandaag als voorzitter; zij opent de vergadering en heet iedereen 
welkom. 
Mededelingen: 
• Anneke meldt dat de statuten zullen worden aangepast naar moderne taal met behulp van een notaris. 

Indien er wijzigingen in de inhoud nodig zijn, komt er eerst een voorstel aan de leden zodat zij kunnen 
reageren. Op z'n vroegst kunnen de statuten op de jaarvergadering in 2015 goedgekeurd worden. 

• Voor de Onderwijscoöperatie wordt gezocht naar iemand die het stokje van Mariëtte Denissen overneemt.  
• In juni is Jaap Vedder in overleg met de ereleden Ed de Moor en Edu Wijdeveld unaniem door het bestuur 

als erelid benoemd. De ledenvergadering ondersteunt deze eretitel met bijval en een spontaan en 
instemmend applaus. Bovendien wordt dit schriftelijk door allen bekrachtigd via ondertekening van een 
felicitatiekaart.  

 
2. Lopende activiteiten 
 
Studentendag 
De afgelopen jaren waren er goed lopende en minder goed bezochte dagen. Dit jaar waren er op 4 april 2014 
rond de 60 deelnemers. Aan de ledenvergadering de vraag of het organiseren van een studentendag breed wordt 
gedragen.  
Dolf Janson vraagt naar de waardering van de studenten. Uit de evaluatie blijkt jaarlijks dat de dag goed wordt 
gewaardeerd. Sommige Pabo's (Jurriaan Steen) geven studiepunten voor deelname, wat wellicht ook een 
neveneffect tot gevolg kan hebben in minder gemotiveerde studenten, oppert Cathe Notten.  
Belinda Terlouw brengt naar voren dat de timing in april net ongunstig in de stageperiode valt. Besloten wordt om 
de dag naar begin november te verplaatsen. Fokke Munk stelt voor om per regio een studentendag door 
docenten van de opleiding zelf te laten organiseren. Anneke Noteboom twijfelt hieraan: zal het dan niet gaan 
lijken op een verlengde rekenles? Margreeth Mulder brengt naar voren dat de dag juist is bedoeld als 
kennismaking met nascholing die tijdens het werken straks een logisch vervolg krijgt. Bovendien biedt de context 
van de locatie buiten de Pabo meerwaarde. Ondersteuning van de Pabo’s voor meer reclame is nodig. Maaike 
Verschuren brengt naar voren dat je aan de inschrijvingen kan zien welke Pabo's/opleiders je nog kunt porren.  
Het belang van de studentendag wordt door iedereen onderschreven.  
 
VB & nieuwe website 
Cathe Notten presenteert het nieuwe uiterlijk van Volgens Bartjens en de vernieuwde website, beide met 
eenzelfde rustige lay-out. Op de site staan filmpjes die bij artikelen horen. Ook kan men nu losse artikelen kopen 
of gratis lezen. Er zijn heldere buttons naar NVORWO, rekenen in VO en Panama Post. De links kun je makkelijk 
doorlinken naar andere sociale media (Facebook, Twitter, Google+, enz.).  
Vanaf volgende week ligt VB nieuwe stijl op de mat en is de site operationeel. Suggesties voor de site zijn 
welkom bij Corinne Harten (webredactie@nvorwo.nl).  
 
 
 
 



 

 

 
Bartjens Rekendictee 
Dit jaar heeft het Bartjens Rekendictee ook een ronde voor de leerkrachten PO. En er is een prijsvraag 
uitgeschreven: wie bedenkt het mooiste ei van Columbus? Dit wordt enthousiast ontvangen; Ed de Moor 
suggereert om er meteen een jaarlijkse traditie van te maken.  
 
ERWD 
Het ERWD-boek voor de Pabo 'Leren rekenen, ook als het moeilijk wordt' is uitgekomen. Er is een website bij die 
door iedereen te raadplegen is.  De website diagnostiek ERWD is alleen toegankelijk voor gecertificeerde 
deelnemers via een persoonlijke inlogcode. 
 
Kennisbank Rekenen  
Anneke signaleert dat het gedeeld eigenaarschap van de Kennisbank (het Ruud de Moor-centrum, SLO en 
NVORWO) het lastig maakt om te beslissen of er verder in geïnvesteerd gaat worden (update qua tekst en 
inhoud is nodig) of niet.  
Kunnen en willen we alles inventariseren en goed ontsluiten gelet op tijdsinvestering en daarmee gemoeide 
kosten? Wat voegt de Kennisbank Rekenen toe?  
Er bestaan verschillende andere initiatieven die ook niet steevast goed worden onderhouden (Digilijn, Rekenlijn 
FI, TULE, Rekenweb). Cathe Notten is voor één bank of site die goed wordt onderhouden, waar alles te vinden is, 
een podium.  
Zouden we daarin willen investeren? An Te Selle is daar een warm voorstander van; Pauline van Vliet, Fokke 
Munk en Dolf Janson sluiten daarbij aan. Er wordt een projectsubsidie gesuggereerd.  Maaike Verschuren oppert 
dat er wellicht ook verschillende belangen een rol kunnen spelen en vraagt zich af of één bank te realiseren is. 
Wil Oonk benadrukt het belang van het up-to-date houden.  
Er wordt een Kennisbank-werkgroep samengesteld: Fokke Munk, Maaike Verschuren, Dolf Janson, Jurriaan 
Steen en Jenneken vd Mark. Het bestuur neemt actie voor de eerste uitnodiging om bij elkaar te komen. 
 
Rekennetwerken 
Anneke Noteboom meldt dat er op verschillende plekken behoefte is aan netwerken. Op 6 maart vond de 
landelijke Rekencoördinatorendag plaats. An te Selle heeft al diverse contactpersonen gesproken die 
geïnteresseerd zijn in kennisdeling en samenwerking. De vereniging wil deze netwerken ondersteunen door 
bijvoorbeeld (minimale) kosten bij te dragen. De vergadering stemt in. 
 
Ledenraadpleging 
Er wordt gewerkt aan een vragenlijst die ook via de website kan worden ingevuld. 
 
Lidmaatschap 
Veel leerkrachten zijn wel lid van de NVORWO omdat de school een abonnement heeft. De leerkracht ontvangt 
VB niet persoonlijk. Er is de digitale versie op de website. Aan de ledenvergadering de vraag of we ook leden 
zonder abonnement zouden willen, wellicht zonder stemrecht?  
Er worden verschillende ideeën geopperd: vriend van de NVORWO zonder stemrecht, 10-tientjes lid en 
toehoorder bij vergadering, digitaal lid met stemrecht en er gaan ook stemmen op dat als je lid bent je 
vanzelfsprekend stemrecht hebt; je kunt leden die geen abonnement hebben natuurlijk wel toelaten. De rechten 
(en plichten) van lidmaatschap  staan beschreven in de statuten. Er wordt ingestemd het dagelijks bestuur met 
een voorstel te laten komen waar de algemene vergadering in 2015 over kan stemmen. 
 
Projectaanvragen 
De criteria (niet commercieel, dient algemeen belang, geen eigenaarschap, beperkte subsidie als mede-
investering, vrij en gratis beschikbaar, zinvol en voor grote groep in onderwijsveld) lijken te stringent: niet veel 
projecten kunnen voldoen aan deze voorwaarden.  



 

 

 
Sabine Lit onderschrijft deze maatstaven omdat zij ook goed passen bij het doel van de vereniging. Ed de Moor 
oppert dat het bestuur ook zelf activiteiten kan entameren. Op dit moment krijgt de NVORWO geen subsidie.  
Anneke Noteboom gaat kort in op de ingediende projecten (Thuis rekenen en Gouden Momenten, boek André 
Rieu-getal, filmpjes voor Digilijn, Bareka-toetsen, Kijken naar Kinderen). Wil Oonk brengt naar voren dat je 
misschien wat coulanter kunt omgaan met de vastgestelde criteria mits het projectvoorstel transparant is. Anneke 
van Gool stelt het inbouwen van een voorbehoud voor: wanneer het toch commercieel blijkt te zijn moet een deel 
van de subsidie worden terug betaald. 
 
3. Notulen Jaarvergadering 19 september 2013 
De notulen van 19 september 2013 worden goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen. 
 
4. Jaarverslag 2013.  
Het verslag wordt goedgekeurd. Er zijn geen vragen. 
 
5. Financieel verslag 2013.  
An te Selle licht het financieel verslag toe. Ze wordt gedechargeerd als penningmeester van de kascommissie. De 
Kascommissie, Natalie de Weerd en Ruud van Houweling, heeft de balans goedgekeurd. Ze  worden hartelijk 
bedankt. 
Ruud van Houweling treedt af als lid van de kasccommissie en Belinda Terlouw volgt hem op. 
 
6. Panamapost 
Panamapost digitaal staat prominent met een eigen button op de website. De kosten hiervoor worden tot eind 
2014 gedragen door MILE-geld (€ 6250,=). Het dilemma is dat er op dit moment slechts 141 leden zijn, 
kostendekking vergt 500 leden. Het bestuur vraagt de vergadering om mee te denken over het vervolg.  
Marjolein Kool stelt voor om nog 1 jaar te continueren. Wil Oonk sluit zich hierbij aan, het is belangrijk om de 
digitale versie wat tijd te geven. Reclame & werving is een must, een taak van de redactie. Leden zouden kunnen 
worden opgeroepen om zich te abonneren.  
Fokke Munk suggereert om de wetenschappelijke artikelen voortaan op te nemen in VB. Cathe Notten 
onderstreept dat een eigen website voor Panamapost te hoge kosten met zich meebrengt.  
Gezien het ledenaantal lijkt het alsof er weinig behoefte is, aldus Nathalie de Weerd. Koeno Gravemeijer stelt 
voor om Panamapost nog 1 of 2 jaar in de lucht te houden met subsidie van de NVORWO en om alle artikelen vrij 
toegankelijk te maken. Het is het enige medium in Nederland voor wetenschappelijk reken/wiskundeonderzoek 
voor en door de leden. De vergadering schaart zich achter dit voorstel. De kosten worden door de NVORWO 
gedragen, de reclame en werving wordt door de redactie van Panama Post gedaan. Het bestuur stelt voor alles 
wat ingebracht is nog eens in overweging te nemen. 
 
7. Bestuurswijzigingen  
Alle bestuursleden behalve Jaap Vedder zijn op eenzelfde moment herkiesbaar. Dat is niet handig en wenselijk. 
De komende tijd zullen ook enkele bestuursleden vervangen worden. Dit moet beter verspreid worden. Het 
bestuur heeft hier aandacht voor. 
 
8. Rondvraag 
• Marjolein Kool roept ieder op om mee te doen aan de voorrondes van het Volgens Bartjens Rekendictee. In 

het NEMO is een mooie meetkunde tentoonstelling.  
• Alette Lanting tipt dat de Donald Duck een uitgave heeft: Donald Duck in Rekenland. 
• De eerste week van oktober is onderwijsweek met als thema ‘beter samen spelen’. Er wordt een boekje 

uitgegeven en aan alle basisscholen gratis verstuurd onder de naam: Tafel van 10, Beter samen spelen. Dit 
boekje gaat over Spel in de rekenles. Er komt ook een digitale versie. 
 



 

 

 
• Bert Ordelman vraagt of eventuele vragen aan de ledenvergadering vooraf gemaild kunnen worden zodat 

men er enige tijd over na kan denken. Ook het financieel jaarverslag wil men graag ontvangen zodra men 
zich heeft opgegeven. 

 
Afsluiting 
Anneke Noteboom bedankt iedereen voor zijn of haar komst en voor de actieve bijdrage aan de ledenvergadering 
en het meedenken met de vragen die NVORWO heeft voorgelegd. 
Ze sluit de vergadering. 


