U ontvangt de nieuwsbrief van het NVORWO-bestuur om u op de hoogte te stellen van de
laatste ontwikkelingen.
Dit zijn de onderwerpen:
Bestuurssamenstelling
NVORWO Statuten
Curriculum.nu
Netwerkbijeenkomst rekencoördinatoren
Rekenen in mbo en vo
PANAMA-conferentie
Meedenker en organisatietalent gezocht
NVORWO-Projecten
Belangrijke data

Bestuurssamenstelling

Een vereniging als NVORWO is van, voor en door de leden, maar moet ook bestuurd
worden. Dat besturen gebeurt als vrijwilligerstaak, veelal naast drukke reguliere
werkzaamheden.
Douwe Jan Douwes heeft helaas moeten besluiten dat zijn werkverplichtingen het niet
meer mogelijk maakte nog taken voor NVORWO uit te voeren. Hij heeft afscheid
genomen als voorzitter en bestuurslid. Daarnaast heeft ook Michelle Taverne moeten
besluiten dat deelnemen in het bestuur op dit moment te belastend was, gelukkig mogen
we nog wel gebruik maken van haar enthousiaste activiteiten rond rekencoördinatoren.
We zijn beiden zeer erkentelijk voor het werk dat zij de afgelopen jaren voor het
NVORWO-bestuur hebben verricht. Het bestuur heeft inmiddels het voorzitterschap
ingericht met Jenneken van der Mark en Kees Hoogland als duo-voorzitters. Dat geeft
meer slagkracht en Klexibiliteit. Het bestuur is inmiddels ook versterkt met Michiel
Veldhuis. Wij heten hem van harte welkom. We zijn ook nadrukkelijk op zoek naar nog
meer vormen waarop we leden actief kunnen betrekken bij en inzetten voor de

vereniging. Als u actief wilt meedenken en meedoen aan die ontwikkelingen, neem per email contact met ons op

NVORWO-statuten

Op de ledenvergadering van 20 april 2016 hebben de leden nieuwe statuten
aangenomen. Er lagen toen ter besluitvorming twee versies voor: één versie van
geactualiseerde statuten en één versie waarin ook verwerkt was dat we lid zouden zijn
van de Federatie van Onderwijsorganisaties (FvOv). Bij de FvOv zitten we nog steeds in
de wachtkamer. In de wachtkamer draaien we wel met allerlei bijeenkomsten mee en
zijn we dus goed geïnformeerd over de lopende ontwikkelingen. We zitten nog in de
wachtkamer omdat de FvOv eerst allerlei zaken met andere bonden moet helder krijgen.
En dat schiet niet zo op. Maar intussen lagen de aangenomen statuten te wachten.
Op 20 juni 2018 zijn de nieuwe statuten de notaris gepasseerd en komen formeel de
oorspronkelijke statuten van 1982 te vervallen. De huidige statuten staan op de website
van de NVORWO.

Meepraten over de NVORWO-reactie op de 3e fase van Curriculum.nu

Sinds 15 oktober staat het resultaat van de derde fase van Curriculum.nu online.
Het ontwikkelteam rekenen-wiskunde is nog niet toegekomen aan het niveau van de
bouwstenen, maar heeft de beschrijving van de Grote Opdrachten (de kerninhouden van
het vak) nog eens overgedaan. Het doel hiervan was onder andere om de beschrijvingen
duidelijker en praktischer te maken en het taalgebruik beter herkenbaar te maken voor
de leraren in het basisonderwijs. Dat was inderdaad wel nodig. Daarom is het goed te
merken dat het team de reacties uit de vorige ronde ter harte heeft genomen. Dit maakt
ook duidelijk hoe belangrijk het is om te reageren op de producten van het
ontwikkelteam. Dit geldt ook nu weer voor deze producten uit de derde ronde.
Op 31 oktober bieden we daarom onze leden van 17.30-19.30 uur de gelegenheid om in
vergadercentrum Domstad in Utrecht (op loopafstand van het station) deze teksten te
bespreken. Naast enkele bestuursleden van de NVORWO zal er dan ook iemand vanuit
het ontwikkelteam rekenen-wiskunde aanwezig zijn om toelichting te geven op de
teksten. De bevindingen uit deze bijeenkomsten nemen we mee in de NVORWO-reactie.
Geef vooraf even door dat je komt!
Voor wie het reizen naar Utrecht bezwaarlijk is, bieden we ook de mogelijkheid om via
internet mee te praten in een ‘video-conference’. Die mogelijkheid is er op 6, 7 en 8
november van 16.00 – 17.30 uur. Ook dan zal er naast iemand vanuit het NVORWObestuur ook een lid van het ontwikkelteam meedoen. Wil je op een van deze drie data
meepraten, meld je dan vooraf aan, dan krijg je een toegangscode waarmee je kunt
inloggen. Aanmelden kan via voorzitter@nvorwo.nl.

Netwerkbijeenkomst Rekencoördinatoren

We gaan het nu zo doen ……
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 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 e-mail naar voorzitter@nvorwo.nl.

Rekenen in 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.

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'. NVORWO zal daar
zichtbaar aanwezig zijn.

Meedenker en organisatietalent gezocht

Ieder jaar in april organiseert de NVORWO de jaarvergadering/studiedag. Het is een dag
met workshops en lezingen die voor NVORWO-leden en abonnees van Volgens Bartjens
gratis is.
Lijkt het je leuk om deze dag mee te helpen organiseren?
Stuur dan een mail naar Corinne Harten op webredactie@nvorwo.nl.

NVORWO-Projecten
NVORWO stelt elk jaar leraren en ontwikkelaars in de gelegenheid een aantal mooie
producten voor collega’s te maken. Al het materiaal wordt via de website van de
NVORWO ter beschikking gesteld.
De laatste twee producten gaan over Passende Perspectieven en Flipping the Classroom.
'Flipping the classroom' betekent 'de omgedraaide klas'. Bij Klipping the classroom wordt
de klassikale instructie online aangeboden. De leerling bekijkt deze instructie niet
tijdens de rekenles zelf. De verwerking van deze online instructie gebeurt gezamenlijk in
de klas. Het idee erachter is dat de lestijd hierdoor efKiciënter wordt gebruikt.
Er zijn op het Internet veel rekenKilmpjes in omloop, maar de kwaliteit is nogal
wisselend. Videomateriaal dat een beroep doet op hogere orde denkvaardigheden komt
bijna niet voor. Daarom maakten de leerkrachten van obs De Komeet met behulp van
NVORWO-subsidie nieuw en goed video-materiaal.
Als houvast voor de video's voor dit project worden de hoofdlijnen van het ERWDprotocol gebruikt. Elke video past duidelijk bij één van de fases van het
hoofdlijnenmodel (begripsvorming, ontwikkelen van oplossingsprocedures, vlot leren
rekenen en Klexibel toepassen).Verder zijn er op basis van praktijk- en
literatuuronderzoek en eigen praktijkervaring criteria geformuleerd waaraan de video's
en de aanvullende lesactiviteiten moesten voldoen. Bij elke video is ook een lesomschrijving gemaakt.

BELANGRIJKE DATA

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
NVORWO Regiobijeenkomst rekencoördinatoren
Regio Amsterdam
6-11-2018
16.00-17.30 uur
NVORWO - Feedback-sessie derde tussenproduct Curriculum.nu
Online
7-11-2018
13.30-16.15 uur
Studiemiddag Volgens Bartjens ‘De toekomst van het rekenonderwijs’
Vergadercentrum Domstad, Utrecht
7-11-2018
16.00-17.30 uur
NVORWO feedback-sessie derde tussenproduct Curriculum.nu
Online

8-11-2018
16.00-17.30 uur
NVORWO 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’
Koningshof, Veldhoven
8-3-2019
Nationale Rekencoördinatorendag’
Utrecht
5-4-2019
Jaarvergadering en studiedag NVORWO
’t Veerhuis, Nieuwegein

