
 

Van de voorzitters…
nvorwo nieuws

Na een inspirerende en drukke periode komt er 
altijd een kort moment van rust: de meivakantie! 
Wat kun je daar soms even aan toe zijn. Ik moet 
alleen nog wel even het laatste stukje schrijven 
voor alweer het laatste nummer van Volgens 
Bartjens van dit jaar. Het laatste nummer van dit 
jaar betekent dat ook het eind van het schooljaar 
in zicht is, de tijd vliegt en met elkaar proberen die 
tijd zo goed mogelijk te benutten. Mooie dingen te 
blijven doen, bedenken en uitvoeren, ieder op zijn 
eigen wijze. 

Ik houd ervan ook even terug te kijken en 
successen te vieren. Die waren er!
Wij kijken met veel plezier terug op een prach-
tige NVORWO studiedag van 5 april. Een dag die 
startte met een bijzondere jaarvergadering waarin 
we, met instemming van de vergadering, vol lof 
afscheid namen van Francis Meester en haar tot 
erelid mochten benoemen! Voor ons een grote eer 
en meer dan een ‘dank je wel’ was op zijn plek. We 
hebben respect voor alle inzet en doorzettingsver-
mogen waarmee zij als voorzitter van de vereni-
ging en in het laatste jaar als lid van het bestuur 
aandeel heeft gehad in de professionaliseringsslag 
die de NVORWO heeft ingezet. Mede dankzij haar 
gedreven en punctuele manier van werken zijn we 
waar we zijn. Een vereniging die meedoet in de 
landelijke ontwikkelingen rondom de ontwikke-
ling van het Reken- en wiskundeonderwijs. We zijn 
in beeld bij de politiek, zitten aan tafel waar het 
er om gaat en werken mee aan Curriculum.nu en 
zorgen met de zeer zorgvuldig ontwikkelde visie 
voor dat we dit vasthouden.
Ook in de Volgens Bartjens wil ik jou, Francis 
Meester, nog een keer hartelijk danken voor al je 
werken en je alle goeds toewensen in de toekomst 
samen met jouw echtgenoot. We hopen je nog vaak 
te zien en horen.

Een studiedag met een gouden randje! Wat een 
voorrecht om met meer dan 100 leden samen 
deze mooie dag te hebben. Het thema was ‘de 
ideale rekenles’ en er is op verschillende manieren 
gezocht inhoud te geven aan dit thema. Wij hebben 
genoten van de deelname van eenieder, de worksh-
opleiders en sprekers, maar zeker ook van de 
hoeveelheid mensen die uit de lespraktijk van alle 
dag gekozen hebben deze dag bij te wonen. Juist 
het gemêleerde gezelschap geeft een prachtige 
weergave van wie en voor wie wij als NVORWO 
vereniging willen zijn. Naar onze bescheiden 
mening was er voor ieder iets te halen op deze 

dag en hebben we met elkaar weer ervaren hoe 
belangrijk ons verhaal is. Waar ik over verbinding 
sprak de vorige keer ben ik ervan overtuigd dat 
dit gelukt is 5 april. We nodigen iedereen dan ook 
uit om vrijdag 3 april 2020 alvast in uw agenda te 
zetten. 

‘Ons’ verhaal waarover ik sprak moet ik nog een 
beetje kracht bijzetten. Kees Hoogland opende de 
studiedag met het lanceren van een FAQ. De start 
hiervan is te vinden op http://www.nvorwo.nl/
faq-rekenonderwijs/ en is bedoeld om de discussie 
rond het rekenonderwijs te voorzien van nuance 
en feitelijke onderbouwing. Een gepolariseerde 
discussie rond rekenonderwijs is namelijk schade-
lijk voor leerlingen, leraren, scholen en het onder-
wijs in het algemeen. Daarom kiezen wij ervoor 
om zichtbaar kennis te delen en bron te kunnen 
zijn op het moment dat er vragen ontstaan.
We willen deze FAQ zo inrichten dat hij breed 
gedragen en zo goed mogelijk opgezet en onder-
bouwd wordt en daarbij kunnen we ieders input 
heel goed gebruiken. Dus, mocht je hieraan bij 
willen dragen, stuur ons : vragen die je graag 
beantwoord zou zien, vragen die je vaak tegen-
komt, antwoorden zoals je die geeft op zulke 
vragen, antwoorden waar nog geen vraag over is, 
commentaar op de vragen en antwoorden zoals 
die er al staan en natuurlijk andere ideeën, aanvul-
lingen etc. We ontvangen de vragen (en eventuele) 
antwoorden graag per e-mail (m.veldhuis@uu.nl).
Wij hopen echt op een stevige verbinding van 
ieders expertise die vooral ten dienste kan staan 
voor al het reken- en wiskundewijs in Nederland. 
Dat is waar de NVORWO zich sterk voor maakt!

Jenneken van der Mark
Duo-voorzitter NVORWO
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