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Ledenraadpleging
Het bestuur van de NVORWO heeft, voorafgaand aan en
als input voor de jaarvergadering van 2016, in een
ledenraadpleging de mening van alle leden gevraagd over
drie kwesties die in de ledenvergadering zouden worden
behandeld. Ongeveer 280 leden hebben de onlinevragenlijst ingevuld. Dit werd door het bestuur zeer op
prijs gesteld! De uitslag van de ledenraadpleging kunt u
lezen op de website van de NVORWO

Jaarvergadering van de NVORWO
Op 20 april 2016 vond de jaarvergadering van de NVORWO
plaats in Amersfoort. De jaarvergadering begon met een
plenair gedeelte, gevolgd door een inhoudelijke discussie.
In het plenaire gedeelte zijn de jaarstukken behandeld en
zijn er een paar belangrijke besluiten genomen over de
statuten en over een eventueel lidmaatschap van de FvOv.
Lidmaatschap FvOv
Een belangrijk besluit dat op de jaarvergadering is
genomen ging over een mogelijk lidmaatschap van de
NVORWO van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties
(FvOv). Door een unaniem besluit van de vergadering,
gesteund door het percentage van 58,8% uit de
ledenraadpleging (en 6,9% tegenstemmen) is besloten
om een verzoek tot lidmaatschap van de FvOv in te
dienen. De achtergronden en argumenten voor deze keuze
kunt u vinden op de website van de NVORWO, op de

pagina over de NVORWO als professionele organisatie. Het
bestuur van de NVORWO heeft inmiddels een brief
gestuurd naar de FvOv met het verzoek om per 1 januari
2017 te worden toegelaten. Eind augustus / begin
september wordt de uitslag verwacht.
Statuten van de NVORWO
De NVORWO is opgericht in 1982. Onze statuten
stammen ook uit deze tijd. Omdat de wereld van 1982
verschilt van die in 2016 moesten de statuten worden
aangepast aan de tijd van nu. Verder zijn de statuten
gewijzigd op een ander belangrijk punt: de leeftijdsgrens.
Vroeger stond er in de statuten dat de NVORWO zich
richtte op het reken-wiskundeonderwijs voor leerlingen
van 4 tot 14 jaar. In de nieuwe statuten is deze
leeftijdsgrens losgelaten. Dit betekent dat het werkterrein
van de NVORWO nu zou kunnen worden uitgebreid.
Ook zijn er een paar wijzigen in de statuten aangebracht
waardoor het mogelijk wordt om lid te worden van de
FvOv. De gewijzigde statuten moeten nog langs de
notaris. U kunt de statuten vinden op onze website
Aansluitend op het plenaire gedeelte van de
jaarvergadering was er een geanimeerde inhoudelijke
discussie over onderwerpen die binnen het rekenwiskundeonderwijs spelen en waarmee de NVORWO het
komend jaar aan de slag gaat. Alle goede ideeën gebruikt
het bestuur als input voor het volgend bestuursjaar.
De NVORWO koppelt volgend jaar een studiedag aan de
jaarvergadering. De studiedag zal beginnen met een
lezing. Daarna zijn er verschillende workshops te volgen.
Noteer de datum al vast in uw agenda: 7 april 2017 van
10.00 - 16.00, ergens in het midden van het land.

Wie maakt het mooiste rekenspel?
In 2016 werd voor de tweede keer een rekenspellenwedstrijd gehouden. Leerlingen van de basisschool
hebben vol enthousiasme meegedaan. Er kwamen wel
155 inzendingen binnen!
Op 11 mei vond de prijsuitreiking plaats op het kantoor
van KlasseTV in Maarssen. Het was een gezellige
bijeenkomst met de prijswinnaars en hun ouders /

leraren. Het winnende spel was: Count Form. Dit spel
wordt verder ontwikkeld, zodat het uiteindelijk kan
worden verkocht in een (web)winkel.
U zult er nog meer over lezen in ons tijdschrift Volgens
Bartjens omdat we de hulp in gaan roepen van leerlingen
en andere creatievelingen om opdrachten te maken bij
Count Form.
Volgend jaar kunnen niet alleen basisschoolleerlingen
maar ook (aanstaande) leraren meedoen met de
spellenwedstrijd. Ook gaat de NVORWO volgend jaar
voor de spellenwedstrijd verder samenwerken met
KlasseTV.
Op de website van de rekenspellenwedstrijd
(besterekenspel.nl) leest u alles over de wedstrijd, de
prijsuitreiking, de winnende spellen en de trotse
winnaars.

Netwerk rekencoördinatoren
Het doel van de NVORWO is dat er op iedere school een
rekencoördinator komt. Om dit doel te bereiken heeft
het bestuur op 15 april een bijeenkomst georganiseerd
waarbij werd geïnventariseerd wat de NVORWO zou
kunnen doen om rekencoördinatoren te ondersteunen
en te stimuleren in hun werk.
Op de jaarvergadering van 20 april is hier over
doorgepraat. Resultaat van al deze gesprekken is dat
het bestuur projecten gaat starten om
1. Het belang van rekencoördinatoren onder de
aandacht te brengen bij bestuurders
2. Meer regionale netwerkbijeenkomsten /
inspiratiebijeenkomsten te organiseren
3. Digitale mogelijkheden en sociale media in te zetten
om rekencoördinatoren te informeren en met elkaar
in contact te brengen.
Als deze plannen meer vorm hebben gekregen en de
projectgroepen bemand zijn, kunt u de informatie
vinden op onze website.

Heeft u belangstelling om actief mee te denken of te
doen, laat het ons dan weten via bestuurslid Margreeth
Mulder.
Deze activiteiten lopen in het verlengde van de
organisatie van de Nationale Rekencoördinator Dag, die
volgend jaar plaatsvindt op 10 maart.

Subsidie voor uw project
De NVORWO subsidieert projecten die de ontwikkeling
van het reken-wiskundeonderwijs stimuleren. Op de
jaarvergadering van de NVORWO zijn de
projectaanvragen die dit jaar een subsidie hebben
gekregen bekend gemaakt. Zo wordt er met behulp van
subsidie onder andere een website gemaakt voor lesideeën voor Passende Perspectieven, worden er
leermiddelen ontwikkeld voor het metriek stelsel en is er
een publicatie over 35 jaar Panama Conferentie in de
maak.
Het laatste nieuws over de subsidie en alle goedgekeurde
projecten vindt u op de website van de NVORWO. Ook
voor het komend jaar kunnen in de toekomst weer
aanvragen worden ingediend. U vindt de voorwaarden,
een aanvraagformulier en het tijdpad voor schooljaar
2016 - 2017 op onze website.

Conferentie: rekenen-wiskunde in het po en het
vmbo
Op dinsdag 22 november 2016 organiseert de NVORWO,
samen met de Nederlandse Vereniging voor
Wiskundeleraren en de SLO een conferentie over de
aansluiting van het reken-wiskundeonderwijs in het
basisonderwijs met dat in het vmbo. De conferentie zal
plaatsvinden in Zwolle.
Kees Hoogland, expert op het gebied van rekenenwiskunde in het primair en voortgezet onderwijs, zal op
deze dag de hoofdlezing verzorgen. De conferentie is een
vervolg op de enquête die de NVORWO, de NVvW en SLO
samen hebben uitgezet om de knelpunten op dit gebied
te inventariseren. Zodra er meer informatie bekend is,
komt dit op onze website te staan.

Tenslotte....
... wenst het bestuur van de NVORWO u fijne
vakantiedagen toe met weer veel bijzondere rekenontdekkingen buiten het klaslokaal!
Francis Meester, Anneke Noteboom, Jurriaan Steen, Margreeth Mulder,
Frank Brouwer, Douwe Jan Douwes, Kris Verbeeck, Robert Timmermans
en Corinne Harten

