
	  

	  

Notulen	  

Jaarvergadering	  NVORWO	  
Donderdag	  19	  september	  2013	  tussen	  14.00	  en	  15.00	  uur	  

Locatie:	  CPS,	  Plotterweg	  30,	  3821	  BB	  Amersfoort	  

38	  Leden	  van	  de	  vereniging	  wonen	  de	  vergadering	  bij.	  

1. Opening	  
Jaap	  opent	  en	  heet	  iedereen	  welkom,	  Anneke	  staat	  stil	  bij	  het	  overlijden	  van	  twee	  gewaardeerde	  collega’s,	  
Cor	  Maas	  en	  Johan	  de	  Jong.	  

2. Mededelingen	  
-‐	  	  Anneke	  vertelt	  over	  de	  studentendag	  met	  als	  thema	  Spel	  in	  de	  Rekenles.	  Op	  donderdag	  4	  april	  2013	  
vond	  de	  7de	  Volgens	  Bartjens	  Studentendag	  plaats.	  Ongeveer	  90	  Pabostudenten	  van	  zeer	  uiteenlopende	  
leeftijden	  kwamen	  die	  dag	  vanuit	  het	  hele	  land	  naar	  het	  CPS	  in	  Amersfoort.	  
-‐	  	  Jaap	  vertelt	  kort	  over	  de	  stand	  van	  zaken	  rond	  de	  cursussen	  ERWD.	  Er	  zijn	  in	  2013	  wederom	  twee	  
schakeldagen	  en	  twee	  cursussen	  diagnostiek	  met	  het	  protocol	  verzorgd	  door	  de	  NOVRWO.	  Er	  wordt	  
gewerkt	  aan	  een	  website	  bij	  de	  diagnostiek.	  
-‐	  	  Anneke:	  SLO	  en	  NVORWO	  hebben	  geïnvesteerd	  in	  de	  Kennisbank	  Rekenen	  (www.kennisbankrekenen.nl)	  
en	  die	  staat	  bij	  de	  OU.	  Er	  wordt	  onderzocht	  of	  er	  een	  doorstart	  gemaakt	  kan	  worden	  als	  een	  publieke	  site.	  
-‐	  	  Projectaanvragen:	  deze	  blijken	  in	  de	  praktijk	  snel	  een	  commercieel	  tintje	  te	  krijgen.	  Er	  is	  wat	  vertraging	  
geweest	  bij	  het	  vaststellen	  van	  een	  goede	  procedure.	  Deze	  is	  nu	  als	  volgt:	  DB	  beoordeelt	  op	  basis	  van	  de	  
gestelde	  criteria,	  stelt	  vragen	  ter	  aanvulling	  en	  het	  AB	  beoordeelt	  mee.	  De	  leden	  worden	  nadrukkelijk	  
uitgenodigd	  een	  aanvraag	  in	  te	  dienen.	  
-‐	  	  Jaap	  vertelt	  over	  de	  onderwijscoöperatie,	  Mariette	  Denissen	  die	  ons	  gaat	  vertegenwoordigen	  is	  afwezig.	  
NVORWO	  is	  de	  enige	  vakvereniging	  in	  het	  PO	  die	  daarom	  ook	  bij	  het	  Platform	  meetelt.	  Rekenen	  moet	  niet	  
door	  wiskundigen	  uit	  VO	  worden	  beoordeeld.	  
-‐	  	  Volgens	  Bartjens	  krijgt	  weer	  een	  nieuw	  uiterlijk.	  De	  website	  heeft	  flinke	  aanpassingen	  nodig	  en	  dat	  is	  een	  
goed	  moment	  om	  ook	  het	  uiterlijk	  van	  website	  en	  blad	  weer	  op	  te	  frissen.	  September	  2014	  zal	  de	  eerste	  
VB	  in	  nieuwe	  look	  op	  de	  mat	  vallen.	  De	  website	  zal	  rond	  die	  tijd	  ook	  aangepast	  zijn.	  

3. Notulen	  Jaarvergadering	  gehouden	  op	  26	  september	  2012	  	  
Het	  verslag	  wordt	  goedgekeurd,	  er	  zijn	  geen	  opmerkingen.	  

4. Jaarverslag	  2012	  
Het	  jaarverslag	  wordt	  goedgekeurd,	  er	  zijn	  geen	  opmerkingen.	  

5. Financieel	  verslag	  2012	  met	  mondelinge	  toelichting	  van	  de	  kascommissie	  (Sabine	  Lit	  en	  Ruud	  Houweling)	  
An	  licht	  het	  financieel	  verslag	  toe.	  Er	  zijn	  verder	  geen	  vragen.	  
Er	  wordt	  een	  nieuwe	  kascommissie	  benoemd:	  Ruud	  Houweling	  +	  Nathalie	  de	  Weerd.	  

6. Begroting	  2014	  (zie	  ook	  bijlage	  3)	  en	  vaststelling	  contributie	  2014-‐2015.	  Jaap	  legt	  uit	  dat	  het	  
abonnementsgeld	  voor	  Volgens	  Bartjens	  volgens	  afspraak	  met	  Van	  Gorcum	  elke	  2	  jaar	  bekeken	  en	  
eventueel	  bijgesteld	  wordt.	  	  Hij	  vraagt	  de	  vergadering	  om	  toestemming	  voor	  een	  kleine	  verhoging.	  Het	  
voorstel	  voor	  	  deze	  verhoging	  wordt	  goedgekeurd.	  	  
Jimke	  Nicolai	  vraagt	  toelichting	  bij	  punt	  16	  op	  de	  begroting.	  Dit	  betreft	  een	  impuls	  voor	  regionale	  
netwerken	  van	  Rekencoördinatoren	  van	  3000	  euro.	  	  An	  legt	  uit	  dat	  we	  willen	  proberen	  om	  regionale	  
initiatieven	  op	  dit	  gebied	  te	  ondersteunen.	  	  
Marc	  van	  Zanten	  vraagt	  hoe	  je	  om	  een	  financiële	  bijdrage	  kunt	  vragen	  bij	  de	  vereniging.	  Antwoord	  	  van	  
Jaap:	  Iedereen	  kan	  een	  verzoek	  indienen	  bij	  het	  bestuur.	  Het	  blijkt	  om	  een	  bijdrage	  voor	  de	  	  
	  



	  

	  
	  
panamaconferentie	  te	  gaan.	  Jaap	  zegt	  toe	  daar	  meteen	  na	  	  de	  vergadering	  met	  de	  Panamacommissie	  
contact	  over	  te	  zullen	  hebben.	  

7. Voorstel	  statutenwijzigingen.	  Jaap	  laat	  weten	  dat	  er	  gewerkt	  wordt	  aan	  een	  update	  van	  de	  statuten.	  

8. Panamapost	  (toelichting	  door	  Ronald	  Keijzer)	  
Ronald	  vertelt	  kort	  de	  geschiedenis	  van	  Panamapost.	  
Hij	  gebruikt	  een	  quiz:	  test	  uw	  kennis	  over	  Panamapost	  om	  na	  te	  gaan	  hoe	  het	  zit	  met	  de	  kennis	  van	  de	  
aanwezigen	  met	  betrekking	  tot	  het	  blad.	  
Het	  eerste	  digitale	  nummer	  wordt	  ter	  plekke	  feestelijk	  ‘geopend’	  door	  Ed	  de	  Moor	  en	  Betty	  Heijman	  die	  
allebei	  vanaf	  het	  eerste	  nummer	  betrokken	  waren	  bij	  Panamapost	  

9. sluiting	  

	  

	  


