
 

 

Dinsdag 15 februari 2022 

 

Beste NVORWO-leden, 
 
Graag presenteren wij u de nieuwsbrief in vernieuwde huisstijl. Een frisse start in een 
mooi jaar. Het wordt namelijk een bijzonder jaar voor de NVORWO, want we bestaan 
veertig jaar en dat zullen we niet zomaar voorbij laten gaan. We gaan dit uitgebreid 
vieren en hoe kunt u lezen in deze nieuwsbrief. 
Verder in deze nieuwsbrief ook het jubileum van de Panama conferentie, nieuws van 
de rekencoördinatoren en informatie over onze NVORWO-dag. 
 
Veel leesplezier! 
Een hartelijke groet namens het NVORWO-bestuur 
 

Zin in een verjaardag? 
Wat een bijzonder jaar is het voor de NVORWO. We bestaan 40 jaar. Wat is er allemaal 

gebeurd in die veertig jaar? U kunt een deel daarvan lezen in de Volgens Bartjens van 

afgelopen januari, waarin stil wordt gestaan bij de ontwikkeling in al die jaren. 

Toch willen we als NVORWO nog wel meer aandacht geven aan dat onze vereniging 

veertig jaar bestaat. We organiseren daarom ‘Feestjes op locatie’. We gaan op 

verschillende hogescholen in het land bijeenkomsten organiseren waar we het belang, 

het plezier en allerlei facetten van ons mooie vak voorbij laten komen. Achter de 

schermen wordt er hard gewerkt aan alle feestjes. Benieuwd geworden? Houd de 

website in de gaten, hier zullen we alle updates plaatsen.  

https://www.nvorwo.nl/ 

De 40e Panama-conferentie 
Naast de NVORWO viert ook de Panama-conferentie haar veertigjarig bestaan. Nog 

een reden voor een feestje! De Panama-conferentie 40 x Panama: verleden, heden, 

toekomst vindt plaats op donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli bij conferentiehotel 

Woudschoten te Zeist. Inschrijven is nog mogelijk (link). Voor meer informatie over het 

programma en andere zaken, kijk op https://panamaconferentie.sites.uu.nl. 

Masterclasses NRCD 
Graag attenderen wij u op de masterclasses van de NRCD.  
Op 9 februari 2022 hebben Geeke Bruin-Muurling en Ronald Keijzer een masterclass 
gegeven over wiskundig denken in het po. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op https://nrcd.sites.uu.nl/  

https://www.nvorwo.nl/
https://www.nvorwo.nl/
https://www.aanmelder.nl/panama/subscribe
https://panamaconferentie.sites.uu.nl/
https://nrcd.sites.uu.nl/


 

 

 

NVORWO-Dag  
Vrijdag 8 april is de jaarlijkse NVORWO-dag. We starten deze dag met de 

jaarvergadering en hebben vervolgens een aantal interessante activiteiten voor u in 

petto. Mocht u ook nog iets willen inbrengen op deze dag kunt u dit mailen aan 

afkebunskoeke@nvorwo.nl  

Rekencoördinatoren  
Vanuit de vereniging is er een werkgroep actief om de verbinding te maken met 

Netwerken van Rekencoördinatoren en op zichzelf staande Rekencoördinatoren. Het 

onderzoek staat in de kinderschoenen. We zijn nu aan het inventariseren: Welke 

netwerken zijn er? Wie zijn er actief? Wat is het doel van het netwerk? Is er behoefte 

aan verbinding met de NVORWO en hoe kunnen we zorgen dat we die verbinding 

kunnen versterken? We hebben redelijk wat reacties gehad op de oproep op Facebook 

en op actieve benaderingen.   

Daarnaast hebben we contact gehad met Belinda Terlouw en Vincent Jonker, zij 

hebben ons vele adviezen gegeven, meegedacht en vooruit geholpen. Zo kwamen we 

erachter dat "het kaartje" op onze website en op de van de NRCD niet meer recent is 

en is om die reden op non-actief gezet. We bestaan nu uit 6 mensen die betrokken zijn 

in de werkgroep. Heb je nog inbreng? Of denk je "Dat moeten ze niet vergeten?!" mail 

het dan naar susannederkinderen@nvorwo.nl   

Website  
Wellicht is het jullie al opgevallen, maar er zijn wat veranderingen op de website. Als 

eerste in de lay-out. We willen goed vindbaar zijn, dat de lezer een positieve indruk 

krijgt van onze vereniging. "Less is more". Naast de lay-out is het de bedoeling dat de 

administratie meer geautomatiseerd wordt.   

Projecten 
De NVORWO heeft het doel om de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs te 

stimuleren, onder andere door het ondersteunen van projecten en activiteiten van en 

voor de leden van de vereniging. De vereniging stelt daartoe een subsidie voor 

projecten en/of een inhoudelijke bijdrage van een reken-wiskunde-expert beschikbaar.  

De aanvragen kunnen nog ingediend worden tot 8 maart 2022. 

https://www.nvorwo.nl/subsidie-voor-projecten/  
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