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NVORWO Jaarvergadering 
Op 17 september bezochten ongeveer 40 leden de jaarvergadering van 
de NVORWO. Na het ‘officiële’ gedeelte, waarin stukken zoals het 
jaarverslag, de notulen van de vorige jaarvergadering en het financiële 
jaarverslag de revu passeerden, volgden nog een tweetal onderdelen. 
De NVORWO is aan het onderzoeken of het wenselijk is om voor haar 
leden ook een vakbondsfunctie te gaan vervullen. In het kader hiervan 
verzorgde Heleen van der Ree van de Nederlandse Vereniging voor 
Wiskundeleraren een presentatie over de voor- en nadelen van het zijn 
een vakbond. 
Verder werden er plannen gemaakt en voorzetten gegeven voor de 
toekomst van de NVORWO. In kleine groepen werden er ideeën 
geopperd en voorstellen gedaan over onderwerpen waarvan NVORWO-
leden in de ledenraadpleging hadden aangegeven dat ze belangrijk 
waren: Nascholing van leraren, de overgang / aansluiting primair 
onderwijs – voortgezet onderwijs, 21ste eeuwse vaardigheden en 
rekenen-wiskunde, de rekencoördinator in beeld en de NVORWO als 



reken-wiskunde ambassadeur. De notulen van deze jaarvergadering kunt 
u vinden op de website van de nvorwo. 

Bestuurstaken 
Het nieuwe bestuur van de NVORWO heeft al een aantal malen 
vergaderd en is druk bezig om gestalte te geven aan de ‘NVORWO-
nieuwe stijl’. Er is gekozen voor de vorm van portefeuille-houderschap, 
waarbij bestuursleden verantwoordelijk zijn voor een deelgebied van de 
werkzaamheden. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld: 

• NVORWO als professionele organisatie: Frank Brouwer 
• Volgens Bartjens / Panamapost: Douwe Jan Douwes 
• Communicatie: Corinne Harten 
• Professionalisering van leraren / nascholing: Margreeth Mulder 
• Inspiratie voor mooi reken-wiskundeonderwijs: Anneke Noteboom 
• Professionalisering van leraren / rekencoördinatoren: Robert 

Timmermans 
• Aansluiting primair onderwijs – voortgezet onderwijs – MBO: Jurriaan 

Steen 
• Onderwijsontwikkeling: Kris Verbeeck 

Erwd: cursussen en ondersteunende website 
Na het verschijnen van het Protocol ERWD heeft de NVORWO 
vormgegeven aan een tweetal cursussen voor ERWD: de basiscursus 
‘Diagnostiserend onderwijzen met het Protocol ERWD’ en de 
vervolgcursus ‘Diagnostiek met het Protocol ERWD’.  
Deze cursussen worden momenteel georganiseerd door het 
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. De cursussen zijn qua inhoud 
en vorm onveranderd gebleven. Verdere informatie is te vinden op de 
website van het SBO. Alle cursisten die de vervolgcursus goed hebben 
doorlopen kunnen na eenmalige betaling van een bedrag toegang 
verkrijgen tot het materiaal op de website www.erwd.nl. Op deze 
website is veel aanvullend en ondersteunend (video)materiaal te vinden 
over de verschillende fasen en leerlijnen. Er is een korting voor 
NVORWO-leden. 

Subsidie voor projecten 
Het is de doelstelling van de NVORWO om het reken-wiskundeonderwijs 
te ontwikkelen. Met dit doel stelt de NVORWO ieder jaar een bedrag 
beschikbaar om nieuwe producten, activiteiten of diensten te 
ontwikkelen die het reken-wiskundeonderwijs verder bevorderen. Een 
bijdrage van de NVORWO kan bestaan uit een subsidie en / of een 
inhoudelijke bedrage van een reken-wiskunde-expert die door de 
NVORWO betaald wordt. 

http://www.nvorwo.nl/nvorwo/jaarvergadering/
http://www.nvorwo.nl/nvorwo/bestuur/
http://www.sbo.nl/onderwijs/opleiding-rekendiagnostiek/
http://www.erwd.nl/


Heeft u een mooi product of een goed idee? Dan kunt u de NVORWO 
vragen om een subsidie. Dien uw idee voor 1 maart 2016 in door het 
invullen van het Formulier Projectaanvraag NVORWO. Op de 
jaarvergadering van de NVORWO op 20 april 2016 wordt bekend 
gemaakt welke aanvragen zijn gehonoreerd. Alle informatie, de 
voorwaarden en het aanvraag-formulier zijn te vinden op de website van 
de NVORWO. 

Wedstrijd: Wie maakt het mooiste rekenspel? 
Bent u of kent u een leerling uit het basisonderwijs of een student van 
de Pabo? Voor deze doelgroep organiseert de NVORWO een 
rekenspellen-wedstrijd. Als hoofdprijs wordt het winnende spel 
professioneel gemaakt, geproduceerd en verkocht in de (web)winkel. 
Meer informatie over deze wedstrijd kunt u vinden op 
www.besterekenspel.nl. 

Overleg met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren 
De NVORWO voert momenteel gesprekken met de Nederlandse 
Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW). Hierbij wordt er onder meer 
gepraat over de aansluiting van rekenen in het basisonderwijs en het 
rekenen in het vervolgonderwijs. Ook wordt er waarschijnlijk een 
gezamenlijk een boekje uitgegeven over het reken-wiskundeonderwijs 
aan leerlingen van 10 tot 14 jaar. De NVORWO en de NVvW hebben de 
intentie om samen te werken op al die terreinen waar beide partijen mee 
te maken hebben: rekenen in voortgezet onderwijs en het mbo, de 
aansluiting van rekenen in het primair onderwijs en het voortgezet 
onderwijs en rekenen en 21st century skills. 

Conferentie ‘Rekenen op taal’ 
De vakbladen Volgens Bartjens en Meertaal organiseren in februari 2016 
een conferentie over taal in/en rekenen. De lezingen en workshops 
geven u praktische handvatten om met taal in de rekenles aan de slag te 
gaan. Voor meer informatie en / of aanmelden kijkt u op de website van 
deze conferentie: www.rekenenoptaal2016.nl. Abonnees op Volgens 
Bartjens gaan met korting naar deze conferentie. 

Tenslotte…. 
... wensen wij u en de uwen prettige feestdagen en een gelukkig nieuw 
(reken)jaar! 

http://www.nvorwo.nl/subsidie-voor-projecten/
http://www.besterekenspel.nl/
http://www.rekenenoptaal2016.nl/
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U ontvangt deze mail omdat u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief niet meer ontvangen? 

https://webform.perfectview.nl/form.aspx?OPT-OUT=True&rsp=80ad2135-5af9-4243-b516-dc4e3bfd3dcf&db=80630458-218a-4585-b727-cca6df921ce0&act=00000000-0000-0000-0000-000000000000

