VOOR DE LAATSTE KEER...
Op de valreep 2018 ontvangt u onze laatste nieuwsbrief van dit jaar in uw mailbox.
U vindt er het laatste nieuws over de rekenspellenwedstrijd, subsidie voor uw
rekenproject, oproep aan vernieuwende scholen, de NVORWO jaarvergadering en
studiedag, en Curriculum.nu. Zo bent u, vlak voordat 2019 begint, nog snel op de hoogte
van het laatste NVORWO- en rekennieuws.
In het nieuwe jaar staan er weer allerlei rekenontwikkelingen op de agenda. Het
ontwikkelteam Rekenen-wiskunde van Curriculum.nu zal in januari 2019 bouwstenen
publiceren en wij zullen kritisch kijken of en hoe dit tot een modernisering van het
rekencurriculum kan leiden. We zullen ons hard maken dat er in dat geval voldoende tijd
is om zaken uit te proberen en in de scholen verder te ontwikkelen en vorm te geven. Op
de NOT dit jaar zijn diverse nieuwe (edities van) rekenmethoden te verwachten. In de
nieuwe generatie methoden zal er mogelijk veel meer Olexibiliteit voor scholen ontstaan
om eigen rekenonderwijs vorm te geven. In de volgende Volgens Bartjens zult u
waardevolle informatie aantreffen als u op school dat proces ingaat. U kunt nog lid
worden van NVORWO en het januari-nummer toegestuurd krijgen.
Verder wenst het bestuur van de NVORWO iedereen die rekenonderwijs een warm hart
toedraagt veel inspiratie en rekenzin in het nieuwe jaar.
Maar... geniet eerst van uw welverdiende vakantie!

JAARVERGADERING / STUDIEDAG
Op vrijdag 5 april 2019 wordt de NVORWO jaarvergadering gehouden. Deze
jaarvergadering wordt gevolgd door een studiedag met interessante lezingen en
workshops over rekenen. De studiedag is gratis voor NVORWO-leden / abonnees van
Volgens Bartjens. Momenteel zijn we druk bezig om het deOinitieve programma van de
studiedag vast te stellen. Zodra alles 'ofOicieel' is ontvangt u van ons per e-mail een
uitnodiging voor deze dag, inclusief het complete programma en alle informatie over hoe
u zich kunt inschrijven.

SUBSIDIE VOOR UW REKENPROJECT
De NVORWO heeft tot doel de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs te
stimuleren. Zij realiseert dit onder andere door het ondersteunen van projecten en
activiteiten van en voor de leden van de vereniging. De vereniging stelt daarvoor een
subsidie van maximaal € 5000,- per project beschikbaar.
Heeft u een mooi rekenproject en wilt u daar subsidie voor aanvragen?
Dan dient uw aanvraag minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
De activiteit / dienst / het product …
• voorziet in een behoefte van een grotere kring dan alleen die van de aanvragers
• is overdraagbaar naar anderen in Nederland
• is nieuw ten opzichte van wat er al bestaat of heeft een geschikte onderbouwing
waarom het toch wenselijk is dit alsnog te ontwikkelen
• kan niet op een andere manier of via een andere subsidie uitgevoerd worden
• is niet gericht op commercieel gewin
• is vrij toegankelijk voor anderen.
Projectaanvragen kunnen gedaan worden door een NVORWO-lid via een vast format,
waarin een projectplan, een planning en een begroting opgenomen is. U kunt dit format,
samen met de overige informatie, vinden op onze website.
De aanvragen voor een nieuw project 2019 kunnen ingediend worden van 1 januari t/m
15 februari 2019 bij: secretariaat@nvorwo.nl. Indien gewenst kan er mogelijk in de loop
van maart nog een bijstelling worden gedaan en uiterlijk op de jaarvergadering /
studiedag van 5 april 2019 wordt bekend gemaakt welke projecten gehonoreerd
worden.
Reeds eerder uitgevoerde projecten en het format voor een projectaanvraag zijn
eveneens te vinden op onze website.

OPROEP
NVORWO ondersteunt van harte scholen die vanuit hun eigen visie werken aan modern
rekenonderwijs. Om die ondersteuning concreet te maken kunnen wij vanuit NVORWO
scholen ondersteunen met netwerkbijeenkomsten, uitwisselmomenten,
conferentiebezoek en ontwikkel- en implementatieadvies.
We gaan in 2019 verkennen of we op deze wijze een netwerk kunnen starten met zulke
scholen onder het motto: modern rekenonderwijs van scholen voor scholen.
Mocht u dit een interessante gedachte vinden, neem dan voor meer informatie contact
op met het bestuur via secretaris Dolf Janson: secretaris@nvorwo.nl

CURRICULUM.NU
In oktober 2018 heeft het ontwikkelteam rekenen-wiskunde van Curriculum.nu een
derde tussenproduct opgeleverd. In dit tussenproduct staan voorbeelden van grote
opdrachten, de visie op het leergebied, een bronnenlijst en een beschrijving van
(leerling)bekwaamheden opgenomen. Naar aanleiding van dit derde tussenproduct is
de NVORWO met een ofOiciële reactie gekomen. Lees hier de ofOiciële reactie van de
NVORWO op het derde tussenproduct van het ontwikkelteam rekenen-wiskunde van
Curriculum.nu.
Van 12 tot 14 december 2018 heeft het Ontwikkelteam Rekenen-Wiskunde een vierde
ontwikkelsessie gehouden. In deze ontwikkelsessie zijn door de ontwikkelteams de
grote opdrachten deOinitief vastgesteld en zijn ze uitgewerkt tot bouwstenen van kennis
en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fases van

basisonderwijs en voortgezet onderwijs. In de periode van 11 tot 27 januari 2019 kan op
dit vierde tussenproduct worden gereageerd. Het bestuur van NVORWO zal wederom
een concept-reactie aan de leden van de NVORWO voorleggen.

.

WEDSTRIJD: WIE MAAKT HET BESTE REKENSPEL?
Voor de vijfde keer organiseren Volgens Bartjens, SLO, NVORWO en Klasse TV de
wedstrijd ‘Bedenk het beste rekenspel’. Leerkrachten, aanstaande leerkrachten en hun
(basisschool)leerlingen worden van harte uitgenodigd om mee te doen.
Er zijn ook dit jaar weer veel mooie prijzen te winnen; de winnaars van de hoofdprijs
hebben kans dat hun spel gemaakt gaat worden als een echt spel.
Tot 1 februari 2019 kunnen de spellen worden ingeleverd. Hoe dit in zijn werk gaat kunt
u lezen op de website www.besterekenspel.nl. Daar vindt u ook de verslagen van de
wedstrijden uit eerdere jaren en tips over het maken van een goed rekenspel.

BELANGRIJKE DATA
31-1-2019 en 1-2-2019
37e PANAMA-conferentie ‘Rekenen moet je doen’
Koningshof, Veldhoven

8-3-2019
Nationale Rekencoördinatorendag
Utrecht
3-4-2019
Grote Rekendag - Uit verhouding
Utrecht
5-4-2019
Jaarvergadering en studiedag NVORWO
’t Veerhuis, Nieuwegein

