



NIEUWSBRIEF NVORWO - februari 2018 

Hier een korte nieuwsbrief van het NVORWO-bestuur om u op de hoogte te houden van de 
laatste ontwikkelingen.


Onderwerpen 

• Subsidie voor uw rekenproject 
• Curriculum.nu 
• 6 april 2018: Jaarvergadering / studiedag NVORWO 
• Wij zoeken… 
• Wedstrijd: Wie maakt het beste rekenspel 

 

Subsidie voor uw rekenproject 

Heeft u al gezien dat de makers van het subsidieproject Flexmaat, Pauline van Vliet en Uschi van 
der Velden, een video hebben gemaakt ter inspiratie van het door hen ontwikkelde materiaal? U 
kunt de video op onze site bekijken. Op diezelfde pagina kunt u ook al het materiaal downloaden 
dat voor dit project is ontwikkeld.


De subsidieaanvragen van de nieuwe projecten kunt u indienen voor 10 maart 2018. Op de 
website van de NVORWO kunt u de voorwaarden lezen waaraan moet worden voldaan. We 
verheugen ons weer op alle nieuwe ideeën!




 

Curriculum.nu 

Curriculum.nu is nu echt van start gegaan. Het ontwikkelteam is benoemd. Namens de NVORWO 
heeft Riejet van Til in de selectiecommissie voor de leraren gezeten, samen met Wim Caspers van 
de NVvW. De NVORWO heeft haar visiedocument met de titel ‘Visie op reken-wiskundeonderwijs 
met aanbevelingen voor een toekomstig curriculum’ op 3 december ingestuurd. Ook dit 
document is op de NVORWO-site te vinden. Op de site van de NVvW vindt u het visiedocument 
van de wiskundeleraren. Dit document ligt mooi in het verlangde van dat van de NVORWO. We 
versterken elkaar.


Aan de NVORWO is door de Coördinatiegroep van Curriculum.nu gevraagd om feedback te 
organiseren op de op te leveren producten uit het ontwikkelteam. 

De eerste ontwikkelsessie van het ontwikkelteam Rekenen-Wiskunde van Curriculum.nu vindt 
begin maart plaats. We organiseren op de studiedag van de NVORWO op 6 april een eerste 
feedbacksessie voor de tussenproducten die dan gemaakt zijn. Als u verder suggesties heeft hoe 
we feedback uit de vereniging kunnen verzamelen, dan horen we dat graag!




Jaarvergadering en studiedag 

Heeft u de datum van 6 april a.s. al in uw agenda gereserveerd voor de NVORWO 
jaarvergadering / studiedag in Nieuwegein? We zijn bezig met het organiseren van een mooi 
programma met lezingen en workshops. We hopen weer op een grote opkomst! U kunt zich nu 
alvast opgeven voor deze dag, die gratis is voor NVORWO-leden / abonnees van Volgens 
Bartjens.


Tijdens de studiedag kunt u zich laten inspireren door mooie voorbeelden van goed 
rekenonderwijs voor nu en meedenken over goed rekenonderwijs voor straks. Op dit moment zijn 
nog niet alle workshops definitief vastgelegd, maar in ieder geval zijn er workshops over het 
subsidieproject Praktisch Rekenen door Bronja Versteeg, ‘Meetkunst’ door Vincent Jonker, een 
workshop Jenneken van der Mark en Dolf Janson met de titel ‘Rekenen, het kan ook anders’ en 
een workshop over verstandig gebruik van ICT in de rekenles. 
Tenslotte nodigt de NVORWO u uit om in een discussiegroep mee te denken over de toekomst 
van het reken-wiskundeonderwijs aan de hand van de eerste producten van curriculum.nu.







Jaap Vedder Scriptieprijs 

Op de pabo’s is inmiddels voor de vierdejaars-studenten het laatste semester begonnen. Daarom 
is dit een goed moment om u nog eens te wijzen op de Jaap Vedder Scriptieprijs die de NVORWO  
heeft ingesteld voor de beste afstudeerscripties op het gebied van rekenen-wiskunde. De auteur 
van de beste scriptie ontvangt € 500. Alle informatie over de scriptieprijs vindt u op de website 
van de NVORWO.


Wij zoeken… 

Voor het NVORWO-bestuur zin wij nog op zoek naar nieuwe bestuursleden en een voorzitter. De 
huidige voorzitter Francis Meester treedt op 6 april terug als voorzitter. Als u iemand kent die u 
geschikt acht als voorzitter van de NVORWO en die daar een gesprek over wil aangaan, wilt u ons 
dit dan laten weten?


Wie maakt het beste rekenspel? 

Ook dit jaar wordt er weer een rekenspellenwedstrijd georganiseerd. Tot 23 maart kunnen 
leerlingen, leerkrachten en aanstaande leerkrachten hun rekenspel opsturen. 

Doe ook mee! Bekijk alle ins en outs op besterekenspel.nl.



