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B
ij ieder nummer van het 

tijdschrift Volgens Bartjens 

verschijnen twee artikelen in 

Volgens Bartjens – Ontwik-

keling en Onderzoek. Deze 

verdiepende artikelen zijn alleen online 

beschikbaar. Bij dit nummer gaat het om 

een ‘in memoriam’ voor de in mei van dit 

jaar overleden Fred Goffree, door Ronald 

Keijzer, Wil Oonk en Marc van Zanten en 

een bijdrage over redenen voor scholen 

om te kiezen voor de Grote Rekendag, 

door Sara Brachten, Martine Broekhuizen 

en Vincent Jonker.

Op 1 mei 2020 overleed Fred Goffree. In 

hun ‘in memoriam’ gaan Ronald Keijzer, 

Wil Oonk en Marc van Zanten in op de bij-

drage die Goffree heeft geleverd voor de 

ontwikkeling van de opleidingsdidactiek 

rekenen-wiskunde. Het herdenkingsartikel 

biedt een historische schets van hoe eer-

ste ideeën over aandacht voor vakdidac-

tiek in de lerarenopleiding basisonderwijs 

zich ontwikkelde tot een theoretisch ge-

fundeerde opleidingsdidactische aanpak 

voor rekenen-wiskunde.
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Neem, wanneer u 
wilt u schrijven voor 
Volgens Bartjens 
– Ontwikkeling en 
Onderzoek contact 
met Ronald Keijzer, 
R.Keijzer@ipabo.nl.

Sara Brachten, Martine Broekhuizen en 

Vincent Jonker schrijven in hun bijdrage 

over de Grote Rekendag. Dit artikel vormt 

een zoektocht naar redenen van scholen 

en leraren om in het grote aanbod van 

activiteiten buiten de methode om voor 

de Grote Rekendag te kiezen. Brachten 

en collega’s laten zien dat leraren het 

waarderen dat de Grote Rekendag anders 

is dan de methode, met name als het gaat 

om aansluiten bij de belevingswereld van 

kinderen en het kinderen op een onder-

zoekende manier laten leren.

Artikelen van Volgens Bartjens – Ontwik-

keling en Onderzoek zijn kosteloos te 

downloaden van https://vangorcumtijd-

schriften.nl/volgens-bartjens/. Klik voor de 

artikelen op ‘Ontwikkeling en Onderzoek’ 

in de woordwolk aan de linkerzijde van 

het scherm. U kunt ook de QR-code scan-

nen met uw telefoon.

Neem, wanneer u wilt u schrijven voor 

Volgens Bartjens – Ontwikkeling en 

Onderzoek, contact met Ronald Keijzer, 

R.Keijzer@ipabo.nl.

De NVORWO is lid van de Federantie van On-

derwijsvakorganisaties (kortweg: de FvOv) en 

heeft het bureau Onderwijsvakbondsjuristen 

gevraagd een juridische helpdesk-functie te 

vervullen. Als u werkzaam bent bij een onder-

wijswerkgever po, vo, mbo, hbo/wo, educatie-

ve diensten (zie website  FvOV  voor precieze 

afbakening), dan kunt u bij hen terecht met uw 

arbeidsrechtelijke vragen:  

E-mail: advies@onderwijsvakbondsjuristen.nl 

Eerste aanspreekpunt: Dhr. Remko Littooij, 

06-16500695 

Voor meer informatie zie ook:   

www.nvorwo.nl/nvorwo 

Arbeidsrechtelijke vragen
Van de vereniging
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