U ontvangt de nieuwsbrief van het NVORWO-bestuur om u op de hoogte te stellen van de
laatste ontwikkelingen.
Dit zijn de onderwerpen:
Ontwikkelingen
NVORWO en Curriculum.nu
Netwerkbijeenkomst rekencoördinatoren
Rekenen in mbo en vo
Meedenker en organisatietalent gezocht
Symposium ‘Reken je rijk’
PANAMA-conferentie
Belangrijke data
Ontwikkelingen
Het rekenonderwijs staat nooit stil. Ook nu zijn weer een aantal ontwikkelingen gaande.
De meeste grote rekenmethodes zullen de komende tijd waarschijnlijk met nieuwe
edities komen. Een mooi moment om weer eens stil te staan bij wat je belangrijke
elementen van rekenonderwijs vindt.
Wij denken dan al gauw aan woorden als: plezier, zelf nadenken, getallen eigen maken,
oefenen met vaardigheden, probleemoplossen en rekenen verbinden met de wereld om
ons heen (zie bijvoorbeeld de NVORWO-visie). We zullen goed bekijken hoe de methodes
dit oppakken en vorm gaan geven.
Er zijn de komende tijd talloze bijeenkomsten waarmee u op de hoogte kunt blijven: de
bijeenkomsten rond de producten van curriculum.nu (zie ook verderop), de PANAMAconferentie, de Nationale Rekencoördinator Dag (NRCD, 8 maart 2019),
netwerkbijeenkomsten voor rekencoördinatoren (zie verderop), masterclasses,
studiemiddagen van Volgens Bartjens en nog veel meer.
De NVORWO blijft op vele fronten actief werken aan de ontwikkeling van het rekenwiskundeonderwijs. Als u actief wilt meedenken en meedoen aan die ontwikkelingen,
neem contact met ons op.

NVORWO en Curriculum.nu
De NVORWO is – zoals onze naam al aangeeft - een vereniging die de ontwikkeling van
het reken-wiskundeonderwijs als taak ziet. Dat maakt dat wij ons nauw betrokken
voelen bij wat in het kader van Curriculum.nu gebeurt. We volgen het kritisch en geven
waar mogelijk onze input.
Als lid van die NVORWO zijn er ook mogelijkheden om actief een steen aan die
ontwikkeling bij te dragen. Het ontwikkelteam rekenen-wiskunde komt begin oktober
met de bouwstenen voor het nieuwe curriculum, als resultaat van de derde fase van hun
ontwikkeltaak.
Als bestuur van de NVORWO gaan we daarop reageren, maar doen dat wel na overleg
met onze leden. Daarvoor hebben we een paar mogelijkheden georganiseerd: u kunt live
aanwezig zijn bij een bijeenkomst in Utrecht op 31 oktober in vergadercentrum
Domstad. U kunt ook via internet meepraten tijdens een paar momenten in de eerste
week van november. U kunt zich voor deze mogelijkheden aanmelden via de website.
Kiest u voor een van de internetmomenten, dan krijgt u een inlogcode waarmee u
toegang krijgt tot die video-conference. Uiteraard zijn daaraan geen kosten verbonden.
Wij rekenen erop dat u deze kans benut en meepraat over die toekomstige invulling van
het rekencurriculum.

Netwerkbijeenkomst rekencoördinatoren
Voor de komende geplande NVORWO regiobijeenkomsten voor rekencoördinatoren
hebben nog niet voldoende mensen zich opgegeven. We zijn hard op zoek naar een
oplossing hiervoor! Het thema van de bijeenkomsten zou zijn: werken vanuit doelen.
Daarnaast willen we ruim de tijd bieden met elkaar van gedachten te wisselen over de
rol en invulling van jullie taak.
We hebben nu besloten de bijeenkomst van 1 november in Amsterdam te laten
doorgaan. En we vragen eenieder die het toch nog leuk lijkt deel te nemen, zich op te
geven via de website.
Mocht het je nu niet lukken, maar wil je een volgende keer van de partij zijn of wil je op
de hoogte gehouden worden, stuur dan een mail naar

Rekenen in het mbo en vo
De top-down invoering van programma, toets, nakijken, normering en slaag-zakregeling
voor rekenen in vo en mbo lijkt van de baan. Binnenkort zal een brief van het ministerie
verschijnen hoe het verder gaat met het voornemen om in mbo en vo aandacht te blijven
besteden aan een goede doorlopende lijn in de rekenontwikkeling en het goed
voorbereiden van leerlingen en studenten op de kwantitatieve kanten van de
maatschappij.
Hoogstwaarschijnlijk zal de verplichting worden om rekenen op te nemen in het
schoolexamen (vo) of instellingsexamen (mbo). Scholen en docenten krijgen daarmee
veel meer invloed hoe het reken geleerd en getoetst kan worden. Dat juichen wij zeer
toe: wel stevige aandacht voor rekenen blijven stimuleren, maar tegelijkertijd ruimte
geven aan leerkrachten om hun eigen visie en die van hun school daarin ook gestalte te
geven. Een rekencoördinator op iedere school is wat we willen.
We houden u op de hoogte.

Meedenker en organisatietalent gezocht
Ieder jaar in april organiseert de NVORWO de jaarvergadering en studiedag. Het is een
dag met workshops en lezingen die voor NVORWO-leden en abonnees van Volgens
Bartjens gratis is.
Lijkt het u leuk om deze dag mee te helpen organiseren?
Stuur dan een mail naar Corinne Harten.

Symposium ‘Reken je Rijk’, zaterdag 13 oktober
Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseert de werkgroep Geschiedenis van de
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren haar 24e symposium met als thema
‘Reken je rijk’. Het symposium vindt plaats in zalencentrum Domstad te Utrecht. Bij dit

thema gaat het over hoe en waarom er vroeger gerekend werd: aan de decimalen van pi,
in rekenboeken, maar vooral ook bij praktische handelsproblemen, salarissen en
verzekeringen.
Sprekers tijdens deze dag zijn

•
•
•
•

Christiaan van Bochove (Radboud Universiteit Nijmegen)
Marjolein Kool (Hogeschool Utrecht)
Martin Kindt (Universiteit Utrecht)
Marc van Zanten (SLO)

Ook dit jaar zal er tijdens de lunch weer een bijzondere activiteit plaatsvinden. Dit jaar is
dat een wandeling met een gids langs de Rijksmunt en omgeving.
Kosten: € 40,- voor leden van de NVvW en de NVORWO

PANAMA-conferentie
Alweer de 37e PANAMA-conferentie is in aantocht. Dit jaar op donderdag 31 januari en
vrijdag 1 februari 2019 met als thema: 'Rekenen-wiskunde doen'.
Let op: tot 15 oktober kunt u nog voorstellen voor conferentiebijdragen doen.

BELANGRIJKE DATA
13-10-2018
10.00-16.00 uur
Symposium ‘Reken je Rijk’
Domstad, Utrecht
31-10-2018
13.00-17.00
Masterclass "Formatief evalueren in de rekenles" door Anneke Noteboom (SLO)
SLO Utrecht

31-10-2018
17.30-19.30 uur
Feedback-sessie derde tussenproduct Curriculum.nu
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
1-11-2018
16.00-20.00
Regiobijeenkomst rekencoördinatoren
Regio Amsterdam
6-11-2018
16.00-17.30 uur
Feedback-sessie derde tussenproduct Curriculum.nu
Online
7-11-2018
16.00-17.30 uur
Feedback-sessie derde tussenproduct Curriculum.nu
Online
7-11-2018
13.30-16.15 uur
Studiemiddag Volgens Bartjens ‘De toekomst van het rekenonderwijs’
Domstad Utrecht
1-11-2018
16.00-20.00
Regiobijeenkomst rekencoördinatoren
Regio Utrecht
8-11-2018
16.00-17.30 uur
Feedback-sessie derde tussenproduct Curriculum.nu
Online
21-11-2018
13.00-17.00 uur
Masterclass "Probleemoplossen" door Marc van Zanten (SLO, Freudenthal Instituut)
SLO Utrecht
31-1-2019 en 1-2-2019
37e PANAMA-conferentie ‘Rekenen moet je doen’
NH Conference Centre Koningshof Veldhoven
8-3-2019
Nationale Rekencoördinatordag
Utrecht
5-4-2019
Jaarvergadering en studiedag NVORWO
’t Veerhuis, Nieuwegein

