
NIEUWSBRIEF NVORWO - november 2017 

Onderwerpen 

•Nieuwe NVORWO-bestuursleden gezocht vanaf april 2018 
•Vacature - Professionele ondersteuning van het bestuur gezocht 
•Visietekst NVORWO t.b.v. Curriculum.nu 
•Congres overgang po naar vmbo 

!   

Nieuwe NVORWO-bestuursleden gezocht 

Zoals u in de laatste nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben Jurriaan 
Steen en Frank Brouwer zich om persoonlijke redenen moeten 
terugtrekken uit het bestuur. Dat vinden wij heel jammer, maar we 
kunnen dit besluit alleen maar respecteren. Kees Hoogland heeft tijdelijk 
het penningmeesterschap overgenomen. We hopen op nieuwe 
bestuursleden, formeel te benoemen op de ledenvergadering van 6 april 
2018.  
Ook heeft Francis Meester aangegeven dat zij in april 2018 het 
voorzitterschap zal beëindigen. Daarna wil zij nog een jaar bestuurslid 
zijn om daarmee de nieuwe voorzitter bij te staan.  
Hieronder ziet u een overzicht van het huidige bestuur. 



Uit het overzicht kunt u aflezen dat we graag een adviseur en iemand uit 
de opleiding erbij zouden willen hebben als bestuursleden. Het zou ook 
een onderzoeker kunnen zijn. Omdat we de m / v verdeling evenwichtig 
willen hebben, zijn we op zoek naar minstens één man. 
Verder is er een vacature voor het voorzitterschap van de NVORWO. Wij 
zoeken iemand die ervaring heeft in het werkveld, die leiding kan geven 
en die verbindend werkt. Bent u of kent u iemand die belangstelling 
heeft voor de vacatures van NVORWO-bestuurslid of voorzitter, dan 
nodigen we u graag uit voor een oriënterend gesprek. U kunt hiervoor 
een mail sturen naar voorzitter Francis Meester: voorzitter@nvorwo.nl. 

Wij hopen van u te horen!  

bestuur 
NVORWO 2016 - 2017 Werkveld

Per 
april 
2018

bestuurl
id sinds

Francis 
Meester voorzitter Opleiding (Pabo en 2e 

graads) lid januari 
2015

Kees 
Hoogland

Penningmees
ter a.i.

Onderzoeker rekenen, 
wiskunde, gecijferdheid en 
(v)mbo

april 
2017

Douwe 
Jan  
Douwes

lid Opleidingsdocent rekenen-
wiskunde

septembe
r 2015

Corinne 
Harten

lid / 
secretariaat

Ontwikkelaar rekenen-
wiskunde

septembe
r 2015

Kris 
Verbeeck lid Onderwijsadviseur septembe

r 2015
Marieke 
Gribling lid Rekencoördinator / 

leerkracht
april 
2017

Michelle 
Taverne lid Rekencoördinator / 

leerkracht
april 
2017

Vacature x Adviseur / Onderzoeker?
Vacature x Opleider / Onderzoeker?



!     

Bestuursondersteuner gezocht 

Het bestuur van de NVORWO is op zoek naar een bestuursondersteuner 
(m/v) voor totaal 40 dagen per jaar, vooralsnog voor een periode van 
twee jaar. Wij zoeken een zelfstandig werkend persoon die flexibel is en 
die een warm hart heeft voor goed reken-wiskundeonderwijs. De 
persoon heeft kennis van (digitale) communicatie en kan en wil 
administratieve taken uitvoeren. Honorering in overleg en tot maximaal 
€ 20.000,-. 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 
 • Het voorbereiden van de agenda van bestuursvergaderingen, het 

maken van notulen van de bestuursvergaderingen en het volgen 
van de daaruit voortkomende afspraken 

 • Het betalen van rekeningen en het verder ondersteunen van de 
penningmeester 

 • De ledenadministratie voeren 
 • Wervende aankondigingen maken voor studiedagen en deze 

verspreiden via de diverse kanalen 
 • Het beheren van de materialen en de NVORWO-stand op diverse 

conferenties en studiedagen 
 • Het uitvoeren van overige activiteiten die ondersteuning behoeven 

De kandidaat zal vanaf de eigen werkplek kunnen werken, vergaderingen 
bijwonen (meestal in Utrecht) en per week verschillende uren inzet 
kunnen hebben. Wel zijn de werkzaamheden in overleg met de voorzitter 
en secretaris voor een paar maanden te plannen.  

Wanneer u belangstelling heeft kunt u voor 20 november 2017 een 
sollicitatiebrief met cv sturen naar Francis Meester: 
voorzitter@nvorwo.nl. Daarna zullen er afspraken gemaakt worden voor 
een sollicitatiegesprek. Gestreefd wordt om per 10 januari 2018 te 
beginnen.  



!     

Visietekst voor Curriculum.nu 

Door de coördinatiegroep van Curriculum.nu is aan de NVORWO 
gevraagd om uiterlijk op 1 december 2017 een visie-document neer te 
leggen dat het Ontwikkelteam Rekenen-Wiskunde van Curriculum.nu kan 
ondersteunen bij het formuleren van bouwstenen voor een vernieuwd 
curriculum rekenen-wiskunde. Wij voldoen graag aan dat verzoek. Een 
belangrijk doel van onze Vereniging is immers het ontwikkelen van het 
reken-wiskundeonderwijs tot een levend, inspirerend, betekenisvol en 
cultureel belangrijk onderwijsgebied. 
Vanaf de verschijningsdatum van deze nieuwsbrief is de concepttekst in 
te zien op de website van de NVORWO. Wij roepen de leden van de 
NVORWO dan ook op hun mening over deze visie kenbaar te maken door 
het invullen van een online vragenlijst.  
Alle commentaar dat op maandag 13 november om 12.00 binnen is 
kunnen wij meenemen in de definitieve tekst.  

Lees hier de concept-tekst van het document  

Vul de vragenlijst in 

http://www.nvorwo.nl/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-2-NVORWO-concept-visiedocument-tbv-curriculum.nu-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL34eQQ0urAbSJMvsQtRSuzmyMZppn2liCgktA_p426F4tlw/viewform?usp=sf_link#responses


!     

Conferentie Rekenen-wiskunde 

Op vrijdag 19 januari 2018 organiseren de NVvW, de NVORWO en SLO 
voor de tweede keer de ‘Conferentie Rekenen-wiskunde in de aansluiting 
van po naar vmbo’. De conferentie is bedoeld voor leerkrachten uit de 
bovenbouw van het po en wiskundedocenten uit de onderbouw van het 
vmbo. 
Deelnemers kunnen er luisteren naar plenaire lezingen en zij kunnen 
workshops volgen over de overgang van het primair onderwijs naar het 
vmbo wat betreft rekenen-wiskunde. 

Meer informatie vindt u op onze website. 

Datum: Vrijdag 19 januari 2018 
 
Plaats: Bilderberg Parkhotel Rotterdam 
 
Kosten: € 75 

http://www.nvorwo.nl/conferentie-rekenen-wiskunde-aansluiting-po-naar-vmbo-2/

