Beste reken- en wiskundedocenten, rekencoördinatoren en andere bij rekenen in het vo betrokkenen,
beste schoolleiders,
Graag willen we u de vraag voorleggen om een bijdrage te leveren aan het integrale
curriculumherzieningstraject dat onder de naam Curriculum.nu bekend staat. In dit project maken
ontwikkelteams voor negen leergebieden bouwstenen voor herziene curricula. De teams bestaan uit
leerkrachten uit het primair onderwijs, leraren uit het voortgezet onderwijs en twee schoolleiders. Ze
worden ondersteund door medewerkers van SLO en door een externe procesbegeleider.
Vanuit het Steunpunt taal en rekenen vo volgen wij deze ontwikkelingen op het gebied van rekenen
met veel interesse, zeker als het om het om het inbedden en verankeren van goed rekenonderwijs in
het voortgezet onderwijs gaat. Daarom ondersteunen wij de ontwikkelgroep Rekenen & Wiskunde van
curriculum.nu graag waar we dat vanuit onze positie kunnen.
De ontwikkelteams leveren drie tussenproducten op: een visie op (het onderwijs in) hun leergebied,
grote opdrachten ('big ideas') en de bouwstenen zelf. Deze tussenproducten worden elk aan het veld
voorgelegd. Daartoe hebben zich onder andere enkele scholen ('ontwikkelscholen') aangemeld, die
niet alleen feedback geven, maar ook een vernieuwingstraject ten uitvoer brengen om te onderzoeken
hoe een dergelijk traject interfereert met de tussenproducten. Voor het leergebied Rekenen &
Wiskunde heeft zich helaas maar één school uit het voortgezet onderwijs gemeld. Wij zijn daarom op
zoek naar docenten en scholen uit het voortgezet onderwijs die bereid zijn de tussenproducten van
het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde van feedback te voorzien.
Hoe gaat dit in zijn werk?
De ontwikkelteams komen vier keer gedurende drie dagen bijeen en werken dan aan de visie, de
grote opdrachten en de bouwstenen. Deze tussenproducten worden in maart respectievelijk juni en
oktober gepubliceerd op de website van Curriculum.nu. Het staat het iedereen vrij feedback te geven.
Een aantal betrokkenen, waaronder de ontwikkelscholen, wordt uitgenodigd of verplicht feedback te
geven. Ontwikkelscholen zijn verder verplicht bij hun feedback ouders en leerlingen te betrekken.
Om deze feedback te structureren bevat het tussenproduct een aantal consultatievragen en is er
steeds een consultatieperiode van ongeveer een maand. De planning van de consultatieperioden
staat onderaan dit schrijven. Nadien wordt alle feedback verzameld, geordend en beoordeeld door
leden van het ontwikkelteam. Het team besluit welke feedback in de volgende versie verwerkt wordt
en welke niet.
Consultatieperioden
• Visie: 26 maart – 24 april 2018
• Grote opdrachten: 4 juni – 5 juli 2018
• Bouwstenen: 15 oktober – 13 november 2018
Bent u bereid met uw school een bijdrage te leveren? Via deze link kunt u dat bij ons kenbaar maken
dan regelen wij dat er vanuit de ontwikkelgroep contact met u wordt opgenomen.
Hartelijk dank en vriendelijke groet,
Johan van den Berg,
Senior-adviseur

