
Vlak voor de afsluiting van het schooljaar ontvangt u een nieuwsbrief van het NVORWO-bestuur 
om u op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen.


Dit zijn de onderwerpen:


Uitslag: Wie bedacht in 2018 het beste rekenspel? 
Samenstelling van het nieuwe bestuur 
Feedback Curriculum.nu 
Jaap Vedder Scriptieprijs 
Belangrijke data 

 

UITSLAG: WIE BEDACHT HET BESTE REKENSPEL IN 2018? 

In het afgelopen schooljaar heeft de NVORWO weer meegeholpen met het organiseren van de 
rekenspellenwedstrijd. Uit alle delen van het land kreeg de jury  prachtig rekenspellen 
toegestuurd.


Alle spellen zijn bekeken door een vakjury en de spellen die kans maakten op een prijs zijn 
uitgebreid gespeeld en getest door de kinderjury. Zeven rekenspellen kwamen in aanmerking voor 
een prijs. 


De vakjury en de kinderjury kwamen unaniem tot 1 winnaar: Het spel 11 Game, ingezonden door 
basisschool Martinus uit Twello. Alle makers van de winnende spellen kregen een spellen-pakket 
van 999-Games. Momenteel zijn we aan het onderzoeken of en hoe het winnende spel kan 
worden gemaakt tot een echt spel dat verkocht kan worden in de (web)winkel.


Lees hier meer over de rekenspellenwedstrijd


http://www.nvorwo.nl/category/rekenspellenwedstrijd/


 

SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE BESTUUR 

In het afgelopen bestuursjaar hebben zich een paar wijzigingen in het bestuur voorgedaan. 
Daarom stellen we de huidige bestuursleden graag aan u voor:


Douwe Jan Douwes: voorzitter

Kees Hoogland: penningmeester

Dolf Janson: secretaris

Francis Meester: bestuurslid

Corinne Harten: bestuurslid

Jenneken van der Mark: bestuurslid

Michelle Taverne: bestuurlid


Er zijn momenteel twee vacatures in het bestuur. Het bestuur is op zoek naar enthousiaste en 
gedreven bestuurleden met een hart voor het reken-wiskundeonderwijs. Voorkeur gaat uit naar 
een opleider en een leerkracht uit het basisonderwijs.

Bent u of kent u iemand die belangstelling heeft voor (de ontwikkelingen in) het vak rekenen-
wiskunde en die in het bestuur van de NVORWO zou willen meedenken en -doen, laat het ons 
dan weten. U kunt hiervoor een mail sturen naar voorzitter Douwe Jan Douwes (<A 
href='mailto:voorzitter@nvorwo.nl'>voorzitter@nvorwo.nl</A>). Ook voor meer informatie bent u 
bij hem aan het juiste adres.


Wij hopen graag van u te horen!







FEEDBACK CURRICULUM.NU 

In juni heeft het ontwikkelteam rekenen-wiskunde een tweede tussenproduct opgeleverd. In dit 
tussenproduct worden een aantal Grote Opdrachten (Big Ideas) van rekenen-wiskunde 
opgesomd.

Op dit tweede tussenproduct kon worden gereageerd. Sommigen deden dit op persoonlijke titel. 
Aan onder meer de NVORWO en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren werd gevraagd 
om ook namens de verenigingsleden een reactie te geven en de door het ontwikkelteam gestelde 
vragen te beantwoorden.


Om tot een reactie te komen die werd gedragen door de leden heeft de NVORWO  een aantal 
feedbacksessies georganiseerd. De eerste feedback-sessie vond plaats op de Marnix-academie, 



waar belangstellenden onder leiding van NVORWO-voorrzitter Douwe Jan Douwes en bestuurslid 
Jenneken van der Mark met elkaar en met het aanwezige lid van het ontwikkelteam rekenen-
wiskunde van Curriculum.nu konden discussiëren  .


Ook zijn er twee online bijeenkomsten georganiseerd door bestuursleden Kees Hoogland en Dolf 
Janson.


In de officiële reactie van de NVORWO wordt per Grote Opdracht commentaar gegeven. Verder 
wordt erop aangedrongen om de teksten van de Grote Opdrachten zo te herzien dat alle 
onderwijstypen zich daarin qua inhoud en qua taal kunnen herkennen  en vragen we om 
voorbeelden bij de Grote Opdrachten.


Verder is er in een aparte brief  de suggestie gedaan om externe deskundigen in te schakelen om 
de leden van het team inhoudelijk te ondersteunen en hebben we  in dezelfde brief onze zorg 
uitgesproken over het ontbreken van ontwikkel-scholen uit het vmbo.


Lees hier de officiële NVORWO-reactie op het tweede tussenproduct.


Vervolgtraject 
Van 15 oktober tot 14 november 2018 kan er feedback geleverd worden op het derde 
tussenproduct van de ontwikkelgroep rekenen-wiskunde van Curriclum.nu.


Over de inhoud van het derde tussenproduct is nog niets bekend, maar de NVORWO heeft al wel 
data vastgesteld voor feedback-bijeenkomsten. Onderaan deze nieuwsbrief kunt u alle data 
bekijken.


JAAP VEDDER SCRIPTIEPRIJS 

Graag wijzen wij studenten en opleiders van een bacheloropleiding onderwijskunde, de pabo of 
een 2e graads lerarenopleiding op de Jaap Vedder Scriptieprijs. De NVORWO heeft deze prijs 
ingesteld voor de beste scriptie op het gebied van het reken-wiskundecurriculum van het 
basisonderwijs of van de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De 
auteur van de beste scriptie ontvangt € 500. 

Studenten kunnen hun scriptie uiterlijk op 1 oktober 2018 indienen, op voorwaarde dat de scriptie 
in de periode van 1 juli 2017 tot en met 31 augustus 2018 goed beoordeeld is of wordt. Uw 
inzending kunt u mailen naar scriptie@nvorwo.nl.


http://www.nvorwo.nl/wp-content/uploads/2018/07/reactie-nvorwo-op-tweede-tussenproduct-ot-rekenen-wiskunde-website.pdf
http://www.nvorwo.nl/wp-content/uploads/2018/07/reactie-nvorwo-op-tweede-tussenproduct-ot-rekenen-wiskunde-website.pdf
mailto:scriptie@nvorwo.nl?subject=Jaap%20Vedder%20Scriptieprijs





BELANGRIJKE DATA 

27-9-2018 
13.30-17.00 uur

Masterclass 'Sterke Rekenaars' door Suzanne Sjoers (SLO)

SLO Utrecht


18-10-2018 
16.00-20.00 uur

Regiobijeenkomst rekencoördinatoren

Regio Zwolle


25-10-2018 
16.00-20.00 uur

Regiobijeenkomst rekencoördinatoren

Regio 's Hertogenbosch


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


https://events.slo.nl/nl/event/2018-09-27-masterclass-1-voor-rekencoordinatoren-sterke-rekenaars
http://www.nvorwo.nl/werkgroepen-en-projecten/netwerken-rekencoordinatoren/
http://www.nvorwo.nl/werkgroepen-en-projecten/netwerken-rekencoordinatoren/
https://events.slo.nl/nl/event/2018-10-31-masterclass-2-voor-rekencoordinatoren-formatief-evalueren-in-de-rekenles
http://www.nvorwo.nl/derde-feedbackronde-curriculum-nu/
http://www.nvorwo.nl/werkgroepen-en-projecten/netwerken-rekencoordinatoren/
http://www.nvorwo.nl/derde-feedbackronde-curriculum-nu/
http://www.nvorwo.nl/derde-feedbackronde-curriculum-nu/


8-11-2018 
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


http://www.nvorwo.nl/werkgroepen-en-projecten/netwerken-rekencoordinatoren/
http://www.nvorwo.nl/derde-feedbackronde-curriculum-nu/
https://events.slo.nl/nl/event/2018-11-21-masterclass-3-voor-rekencoordinatoren-probleemoplossen

