RekenUpdate juli 2019

Hans Voskamp nieuwe coördinator in de projectgroep
Met ingang van 1 september is Hans Voskamp onze nieuwe collega in de projectgroep namens de
BVMBO. We bedanken Kooske Franken voor de aanzet van het Practoraat Rekenen en haar bijdrage
van het afgelopen jaar.
Nieuwe rekenideeën
Op onze website zijn nieuwe rekenideeën geplaatst. Ook de inzendingen van het beste rekenidee kun
je hier bekijken.
Lees meer
Onderzoek naar rekenen in het mbo
In de afgelopen jaren hebben verschillende rekendocenten in het mbo onderzoek gedaan. Deze
onderzoeken verzamelen we ook. Interessant om te lezen waar een ieder mee bezig is geweest ,
maar ook ter inspiratie om zelf onderzoek te doen.
Lees meer
Ideeën voor landelijke rekenwedstrijd
In het afgelopen seizoen zijn op verschillende mbo-instellingen rekenwedstrijden (al of niet in
combinatie met Nederlands en Engels) georganiseerd. Nu is er een idee om hier een landelijke
wedstrijd van te maken. Welke mbo-instellingen willen meedenken over een landelijke
rekenwedstrijd?
Je kunt je interesse aangeven via een mail naar rekenpractoraat@gmail.com.
Kenniskring 2019-2020
8 mei is de startbijeenkomst geweest van de kenniskring 2019-2020. Negen docent-onderzoekers
gaan samen onderzoek doen naar hun eigen onderwijspraktijk. Thema’s zijn o.a. beroepsgericht
rekenen, differentiatie in de rekenles, rekenen in de zorg. Elke docent-onderzoeker gaat op zoek naar
antwoorden voor “problemen” in zijn eigen rekenpraktijk.
Er is nog plaats voor enkele docent-onderzoekers. Hieronder de link om naar onze website te gaan
voor meer informatie of om je op te geven.
Lees meer
Werkconferentie Rekenen in Burgerschap
29 oktober 2019 organiseren wij een werkconferentie over Rekenen in Burgerschap.
Reserveer deze datum reeds in jouw agenda.
Na de vakantie komen we met meer informatie.
Rekennetwerken in november 2019
In november organiseren we weer de regionale rekennetwerken. We bespreken dan met elkaar de
actualiteit van “het rekenen” en wat zijn hiervan de consequenties voor ons lesgeven. Tevens kunnen
we een stand van zaken geven wat betreft het onderzoek naar rekenen wat gaande is en wat
eventueel afgerond is. De data staan onderaan deze RekenUpdate.

Onderzoek Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD)
Hoe ervaren leraren, rekendocenten en rekencoördinatoren hun handelingsbekwaamheid op het
gebied van passend rekenwiskunde-onderwijs en wat zijn hun ondersteuningsbehoeften? Deze vraag
staat centraal in het onderzoek naar de implementatie van het protocol ERWD dat door ResearchNed
wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW.
Aanmelden gaat via www.resned.nl/reken
Van het Kennispunt taal en rekenen mbo
Wijziging Examen- en Kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB
Op 26 juni is een wijziging op het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB
gepubliceerd. In een servicedocument hebben we een samenvatting gegeven van de wijzigingen,
voor zover deze betrekking hebben op de examinering van de generieke eisen.
Lees meer
Bijeenkomsten
10-09-2019
29-10-2019
05-11-2019
19-11-2019
20-11-2019
26-11-2019

Masterclass Wat is praktijk(gericht)onderzoek?
Werkconferentie Rekenen in Burgerschap
Masterclass Dataverzameling
Rekennetwerk Noord, Deltion College, Zwolle
Rekennetwerk West, Albeda, Rotterdam
Rekennetwerk Zuid, Summa College, Eindhoven

Aanmelden
Wil jij de RekenUpdate ook ontvangen in je eigen mailbox?
Meld je aan via onze website of via het aanmeldformulier.

