Jaarverslag – werkgroep vmbo 2016-2017
De werkgroep vmbo is een werkgroep voor en door vmbo docenten. Ze wil aandacht voor het wiskundeonderwijs op het vmbo vergroten door regelmatig artikelen in Euclides te publiceren en door het organiseren
van een jaarlijkse vmbo-havo/vwo-onderbouwconferentie. Daarnaast wil de werkgroep een klankbord zijn
voor het bestuur van de NVvW door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over zaken die het
wiskundeonderwijs in het vmbo betreffen.
De werkgroep bestaat uit ongeveer acht personen en kwam in schooljaar 2016-2017 zeven keer bij elkaar.
Een vast agendapunt was het bespreken van actuele ontwikkelingen, zoals de stand van zaken rondom de
rekentoets, de bevoegdhedenregeling en de curriculumherziening. Andere vaste agendapunten waren het
organiseren van artikelen over wiskundeonderwijs in het vmbo voor Euclides en de conferentie vmbo –
onderbouw havo/vwo. Het is de werkgroep gelukt voor vrijwel alle nummers van Euclides jaargang 92 een
artikel te schrijven voor de rubriek “Berichten uit het vmbo”. De vmbo-havo/vwo-onderbouwconferentie die
de werkgroep organiseerde, werd door de deelnemers goed gewaardeerd. De werkgroep besloot daarom ook
voor schooljaar 17-18 een dergelijke conferentie te organiseren.
In het afgelopen schooljaar hebben we contact gelegd met de collega’ s van de werkgroep vmbo van de
NVON. Over en weer hebben we elkaars vergadering bezocht. Voor het komende schooljaar staat het
schrijven van een gezamenlijk artikel over de raakvlakken tussen het wiskunde- en natuur- scheikunde
onderwijs op het programma.
De werkgroep kijkt terug op een succesvol schooljaar maar merkt ook op dat de continuïteit van de
werkgroep onder druk staat. Een aantal werkgroepleden is in de afgelopen periode gestopt, soms om
persoonlijke redenen maar vaak ook wegens drukte op de eigen school. Het blijkt in de praktijk moeilijk
nieuwe leden voor de werkgroep te vinden en deze ook vast te houden. Dit is en blijft een punt van aandacht
voor de komende periode.

