Verslag NVORWO Jaarvergadering
Datum: 17 september 2015
Locatie: CPS Amersfoort
Speciaal welkom voor Ed de Moor (erelid) en de vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van
Wiskundeleraren.
Aanwezige bestuursleden: Francis Meester (voorzitter), Anneke Noteboom (vice-voorzitter), Cathe Notten
(secretaris), An te Selle (penningmeester), Marije Bakker, Ingrid van Wensveen, Jurriaan Steen, Bronja
Versteeg, Margreeth Mulder
1. Opening door Francis Meester
Francis Meester staat stil bij het overlijden van Jaap Vedder.
Genoemd worden de ernstig zieke ‘rekencollega’s’ Harrie Sormani en Hans Pranger.
Er wordt vanuit de vergadering naar beiden een kaart gestuurd.
2. Mededelingen:
De volgende mededelingen worden gedaan:
- Deze jaarvergadering staat in het teken van ‘koers vooruit’.
- De volgende jaarvergadering is woensdag 20 april 2016.
- Wat de vergaderdag in de toekomst wordt, staat nog open.
- Wijziging Statuten; met alles wat er speelt wordt hier op terug gekomen, in ieder geval op de volgende
jaarvergadering.
- ERWD –trainingen; deze worden niet meer gegeven door de NVORWO, maar via het Studiecentrum
voor Bedrijf en Overheid (SBO). De website blijft in onderhoud bij de NVORWO.
- Het Volgens Bartjens Rekendictee in 2014 was voorlopig de laatste editie. Onder andere
sponsorproblematiek maakt dat het niet mogelijk is om het rekendictee in dit kalenderjaar te realiseren.
Er wordt nagedacht over een vervolg, mogelijk gekoppeld aan de Jaap Vedderprijs (Deze prijs is in het
leven geroepen door het Cocma Fonds).
- Dit jaar is er voor het eerst een rekenspellenwedstrijd georganiseerd. Winnaar is het spel ‘MEP’ van een
school uit Uden. Om het winnende spel te kunnen laten maken wordt een ‘garantie van afnemen’
gevraagd. Belangstellenden kunnen bij Anneke Noteboom aangegeven hoeveel exemplaren ze willen
afnemen.
3. Notulen jaarvergadering 18 september 2014
Fokke Munk: De kennisbank rekenen is niet meer aan de orde geweest bij de mededelingen.
Francis Meester: Dit onderdeel moet opnieuw opgepakt geworden. Er is slechts 1x een bijeenkomst met de
werkgroep geweest.
Verder zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
4. Notulen ingelaste ledenvergadering 22 januari 2015 (tijdens Panamaconferentie)
Zonder opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.
5. Jaarverslag 2014
Zonder opmerkingen wordt het jaarverslag vastgesteld.
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6. Financieel verslag 2014
Het financieel verslag heeft ieder vooraf toegezonden gekregen.
An te Selle geeft nog een enkele toelichting op dit verslag.
De kascommissie, bestaande uit Nathalie de Weerd en Belinda Terlouw, heeft geen aanvullingen. De
penningmeester wordt decharge verleend.
Francis Meester vraagt applaus voor de inspanningen van An te Selle in alle jaren dat zij penningmeester is
geweest voor de NVORWO.
De nieuwe kascommissie bestaat uit Belinda Terlouw en Fokke Munk.
De begroting van 2015 is tijdens de vorige jaarvergadering goedgekeurd.
7. Begroting 2016
Er wordt een korte toelichting op de begroting van 2016 gegeven door An te Selle.
Dolly van Eerde: als er voldoende geld is waarom is er dan niet meer geld voor projecten beschikbaar?
Anneke Noteboom: er zijn weinig aanvragen, dus weinig uitgaven.
Dolly van Eerde: is het voldoende bekend dat er geld voor projecten is?
Francis Meester: we moeten de mogelijkheid voor het aanvragen van projecten opnieuw leven in blazen;
het heeft de aandacht van het bestuur.
Belinda Terlouw: het format vraagt veel werk om het in te vullen, terwijl er de kans is dat het afgewezen
wordt. Voorstel van Belinda Terlouw: eerst een gesprek met het bestuur waarin een nadere toelichting
wordt gegeven en pas daarna het format invullen.
De begroting 2016 wordt vastgesteld.
8. Bestuurswijzingen
Er zijn vijf aftredende bestuursleden deze keer, namelijk (= aantal jaren in het bestuur):
An te Selle (15 jaar)
Marije Bakker (10 jaar)
Cathe Notten (6 jaar)
Bronja Versteeg (3 jaar)
Ingrid Wensveen (3 jaar)
De aftredende leden worden door Francis Meester hartelijk bedankt voor hun inbreng en krijgen bloemen.
Op een later moment krijgen zij nog een passend cadeau.
Francis Meester doet een voorstel voor bestuursuitbreiding.
Volgens de statuten mag het bestuur bestaan uit 3 – 9 bestuursleden.
Het voorstel is om dit uit te breiden naar tien bestuursleden en dit vervolgens in de statuten te wijzigen.
Vanuit een van de leden komt de vraag of dit te maken heeft met het latere agendapunt ‘vakvereniging’. Dit
is niet het geval. Ed de Moor geeft aan dat dit volgens de statuten echt niet kan.
Francis Meester bevestigt dat het statutair niet kan, maar dat het gaat om het plaatje voor een nieuw
bestuur.
Dolly van Eerde: het valt op dat er eigenlijk maar een onderzoeker is.
Francis Meester: het is een samenspel van aanbod en behoefte. Er hebben zich geen onderzoekers gemeld.
De volgende personen worden voor gedragen als nieuwe bestuursleden:
Frank Brouwer (onderwijsadviseur)
Kris Verbeeck (onderwijsadviseur)
Robert Timmermans (rc en leraar)
Douwe Jan Douwes (opleider)
Corinne Harten (ontwikkelaar)
Nienke Okkema (rc en leraar)
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Blijvende bestuursleden:
Jurriaan Steen
Margreeth Mulder
Anneke Noteboom
Francis Meester
Omdat er bezwaar is om tien mensen te benoemen buiten de statuten om, wordt Nienke Okkema
toegevoegd als adviserend lid van het bestuur. Het nieuwe bestuur is hiermee aangenomen.
9. Vooruitblik op het schooljaar 2015-2016
Stand van zaken ‘Volgens Bartjens’ en ‘Panama Post’.
Panama Post stopt in de huidige vorm. Het wordt het blad van verdieping op Volgens Bartjens. Panama Post
verschijnt niet meer op papier. Gelijktijdig met Volgens Bartjens verschijnen er twee verdiepende artikelen
van de Panama Post op de website.
De artikelen van Panama Post staan vanaf 1 januari 2016 voor iedereen open. De artikelen van Volgens
Bartjens zijn alleen voor leden open.
Er komen redactiestatuten en een redactieraad voor zowel Volgens Bartjens als voor Panama Post, deze
moeten op elkaar afgestemd worden.
Aandachtspunten in dit schooljaar:
- Besloten conferentie op 15 oktober over de overladenheid van Pabo-programma
- Stimuleren van netwerken van rekencoördinatoren
- De NVORWO en de nieuwsbrief met actualiteiten
- Projectaanvragen stimuleren en nog eens goed naar de criteria kijken
- Netwerkdagen van Onderwijsadviseurs
- De studentendag is op vrijdag 15 april 2016
- Aftrap van de Rekenspellenwedstrijd nr 2 van Volgens Bartjens
- Taal-rekenen-conferentie op 12 februari 2016 (de organisatie is in handen van uitgeverij van Gorcum;
Ionica Smeets zal als gastspreker aanwezig zijn)
- De ledenvergadering op 20 april 2016
- Bijdrage aan de Panamaconferentie van de NVORWO
- MBO-rekendocenten netwerk
- Activiteiten n.a.v. vandaag
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