nvorwo nieuws

Van de voorzitter …
een mooie start van het nieuwe jaar.
We kijken even met jullie terug op de maanden
januari en februari.
Met genoegen kijken wij terug op een prachtige
Panama-conferentie waarin we weer veel met
elkaar in gesprek waren over goed rekenonderwijs, vooral over het thema van de conferentie:
‘rekenen doen’.
Mooi om te zien dat het op zo’n conferentie
lukt om op verschillende manieren naar het
reken-wiskundeonderwijs te kijken, om mee te
kijken met onderzoek dat gedaan wordt en de
resultaten van afgerond onderwijs te horen, te
proeven en te discussiëren met steeds als doel
dat het gaat over (het verbeteren van) het rekenwiskundeonderwijs. Alleen al de gesprekken in
de wandelgangen, tijdens de lunch, het diner en
het ontbijt zorgen voor contact en verbinding, ook
tussen de verschillende groepen die er zijn.
Voor mij als (toch een beetje) kersverse voorzitter
mooi om te zien, fijn om aan deel te nemen en
steeds de verbinding te zoeken. Voor mij betekent
dat: verbinden met het gedachtengoed zoals
we in onze NVORWO-visie hebben beschreven.
Verbinden van en met nieuwe mensen die
wellicht ook iets kunnen betekenen in en voor
onze vereniging. Ik ben in gesprek geweest over
diverse vraagstukken die we hebben, zowel in de
verschillende beroepsgroepen als in de vereniging.
Bijvoorbeeld over de berichtgeving over rekenen
in de media: wat is de beste reactie? Hoe kunnen
we er voor zorgen dat we niet meegaan in de waan
van de dag, maar ook blijven staan voor wat we
van belang vinden: het geven en ondersteunen van
goed reken- en wiskundeonderwijs in alle scholen.

Volgens Bartjens jaargang 38, maart 2019, nummer 4
© 2019 Koninklijke Van Gorcum

Zo waren er op de Panamaconferentie bijvoorbeeld stevige gesprekken met het ontwikkelteam
rekenen-wiskunde van Curriculum.nu , onder
andere over alweer het vierde tussenproduct
dat is opgeleverd. Bijzonder om te zien en horen
hoe er gewerkt wordt aan zo’n opdracht met alle
ingebouwde beperkingen. Dat levert dan een
tussenproduct waar ook weer iedereen iets van
vindt, maar waarin NVORWO probeert zoveel
mogelijk constructief mee te denken om het
ontwikkelteam te laten komen tot een steeds beter
product. Dank aan allen die mee hebben gewerkt
aan een reactie.

Verder is het bestuur van de NVORWO druk bezig
met het voorbereiden van de jaarvergadering en
studiedag van 5 april 2019 in Nieuwegein (zie
hiervoor ook de pagina hiernaast). Het wordt een
dag waarop we starten met de jaarvergadering en
vervolgens op de studiedag inzoomen op ‘de ideale
rekenles’. De dag is zoals altijd gevuld met mooie
workshops en praktijkverhalen. Wat ons betreft
een dag om te ontmoeten, te leren en ervaringen
te delen! Projecten die met NVORWO-subsidies
zijn ontwikkeld worden gepresenteerd en er zijn
meer praktische invullingen! We nodigen dan ook
iedereen, vooral ook leraren en rekencoördinatoren,uit te komen! Voor iedereen met een abonnement op Volgens Bartjens is deze studiedag gratis.
Namens het bestuur wens ik iedereen veel rekeninspiratie in verbinding!
Jenneken van der Mark,
Voorzitter NVORWO
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