
 

 

Jaarlijkse ledenvergadering op 9 april 2021 digitaal i.v.m. Covid19. 

 

Opening 

Voorzitter Jenneken van der Mark opent de vergadering.  

De vergadering stelt de agenda vast. 

 

Notulen Jaarlijkse ledenvergadering 2020 

De leden kunnen onjuistheden doorgeven (liefst van tevoren) en vragen stellen naar 

aanleiding van het verslag.  

De vergadering stelt de notulen vast. 

Jaarverslag 2020 

Verslag van de activiteiten van de NVORWO. De leden kunnen hierover vragen stellen en/of 

aanvullingen inbrengen.  

De vergadering stelt het jaarverslag 2020 vast. 

 

Financiën 

a. Financieel jaarverslag 2020 

Penningmeester Janneke Buikema geeft een korte toelichting. De kascommissie, 

bestaande uit Martin Berends en Bronja Versteeg, heeft een en ander gecontroleerd en 

doet daarvan verslag.  

De vergadering stelt het financieel verslag 2020 vast. 

b. Vaststellen kascommissie 2021 

Martin Berends en  Bronja Versteeg geven aan nog een jaar lid van de kascommissie te 

willen zijn. 

c. Begroting /2022 

Janneke Buikema geeft een toelichting. De begroting 2021 is vorig jaar goedgekeurd. De 

begroting 2022 ligt voor.  De leden kunnen vragen stellen. 

d. De vergadering keurt de begroting 2022 goed.  

 

Bestuur 

Kees Hoogland is afgetreden als penningmeester. Janneke Buikema-Visscher heeft deze 

functie tussentijds per 1 december overgenomen. Susanne der Kinderen in tussentijds 

aangetreden als algemeen bestuurslid. De vergadering kan de benoemingen accorderen. 

De overige leden hebben zitting in het bestuur en hoeven niet herbenoemd te worden. 

We hebben een even aantal en er loopt op dit moment een aantal gesprekken om een 

aanvulling op ons huidige bestuursaantal tot een oneven aantal in te vullen. 

 

De leden wordt daarom gevraagd het bestuur mandaat te verlenen, om voor de nog 

openstaande plaatsen tussentijds één of drie bestuursleden te benoemen. Deze 

benoemingen gelden in dat geval tot de volgende ledenvergadering, waar ze dan definitief 

gemaakt kunnen worden. 

De vergadering verleent mandaat voor tussentijdse bestuursbenoemingen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voortgang werkzaamheden 

De geformuleerde visie blijft leidraad voor het beleid in de komende periode. Dit werkt onder 

meer door in: 

• Nauw betrokken blijven bij de ontwikkelingen en het vervolg van Rekenen-wiskunde 

binnen Curriculum.nu  

• Optimaliseren Website en pr-activiteiten m.b.t. meer zichtbaarheid. 

• De bladen Volgens Bartjens en Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek als 

communicatiemiddel.  

• Optimaliseren van het voeren van een eigen ledenbestand. 

• Betrokken deelnemen en actief samenwerken met verenigingen binnen de FvOv. 

• De samenwerking met de Ned. Vereniging van Wiskundeleraren. Het gaat daarbij onder 

meer om de toekomst van het vak rekenen-wiskunde. Onderlinge verbindingen 

versterken.  

• Samenwerking met NRCD en andere partijen om in te zetten op het stimuleren van de 

functie en bijbehorende rol van rekencoördinatoren op elke school, zowel in po als in vo.  

• Samenwerking met SLO rondom ontwikkelingen rekenen-wiskunde 

• Klankbord voor Inspectie van Onderwijs en Ministerie van OC&W 

• In de toekomst, na COVID-19 perikelen, een inhoudelijke discussie organiseren over 

rekenen-wiskunde dan wel wiskunde. Inventariseren van beelden, dit goed te 

onderbouwen en realiseren. 

• Het onderhouden en verder uitwerken van een FAQ om genuanceerde antwoorden te 

kunnen geven op vragen en meningen die steeds in de media opduiken. Dit gebeurt ook 

middels artikelen. 

• Het in bredere zin stimuleren van de rol van onderzoek bij de ontwikkeling van het vak 

rekenen-wiskunde en de daarop gebaseerde didactiek. Met als vliegwiel de 

onderzoeksagenda waarin mogelijke richtingen worden aangewezen. 

• Begeleidersnetwerk rekenen, een netwerk van adviseurs die twee keer per jaar elkaar op 

inhoud ontmoeten. NVORWO participeert en wil bijdragen hieraan. 

• Projectaanvragen 

De twee ingediende en beoordeelde projecten worden kort toegelicht. 

Er zijn daarnaast nog enkele projecten niet afgerond. 

Nieuwe projecten kunnen tot 15-4-2021 worden ingediend om in aanmerking te komen 

voor een NVORWO-subsidie van max. € 5000,00.  

 

Rondvraag 

Bedoeld om kort onderwerpen ter tafel te brengen die passen binnen het NVORWO-beleid 

en die niet al bij eerdere agendapunten aan de orde zijn geweest. 

 

 

 

 

 

 

 


