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Nieuwsberichten van het Steunpunt vo
Dit flitsbericht bevat de volgende onderwerpen:
1. er is een nieuwe versie door het CvE uitgebracht van de informatiebrochure
‘Kaders rekentoets vo 2013’;
2. op 23 april is er ‘s middags speciaal voor examensecretarissen een evaluatiebijeenkomst van de eerste afnameperiode;
3. op 25 april is er ’s middags een schoolleidersconferentie ‘Sturing op taal en
rekenen’.

1. CvE informatiebrochure: 'Kaders rekentoets vo 2013', versie 3
Begin januari kwam versie 2 van deze brochure uit waarin de veranderingen waren
opgenomen die het gevolg waren van de brief van 19 december 2012 over de
voortgang van de implementatie van de referentieniveaus in het po-vo-mbo, die door
de bewindslieden van OCW aan de Tweede Kamer is gestuurd. Nu brengt het CvE
versie 3 van deze brochure uit waarin een nadere uitwerking is opgenomen van het
maatwerk voor het vmbo dat werd aangekondigd in de genoemde brief. Er is daarom
een nieuw hoofdstuk (H.5) aan de brochure toegevoegd. De bijbehorende
activiteitenplanning (versie 2) is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de vorige keer.
Via deze link kunt u de nieuwe versie van de brochure downloaden.
2. Evaluatiebijeenkomst rekentoets voor examensecretarissen
Als u geen examensecretaris bent dan is dit berichtonderdeel wellicht niet interessant
voor u. Maar in dat geval stellen wij het zeer op prijs als u de examensecretaris van uw
school attendeert op deze speciale bijeenkomst door dit flitsbericht aan hem of haar
door te sturen.
Op verzoek van het College voor Examens organiseert het Steunpunt taal en rekenen
vo op 23 april in Utrecht een evaluatiebijeenkomst van de afnameperiode van de
pilotrekentoets vo die in maart plaatsvond (activiteit nr. 23 in de Activiteitenplanning).
Tijdens deze bijeenkomst wordt u door het CvE en Cito geïnformeerd over de
ervaringen die zijn opgedaan tijdens de eerste afnameperiode, maar belangrijker nog,
er is volop gelegenheid om uw eigen ervaringen met vertegenwoordigers van beide
instellingen te delen. Het CvE, Cito en het Steunpunt zijn zeer geïnteresseerd in uw
ervaringen met de afname en in tips voor verbeteringen. Het doel is om uiteindelijk te
komen tot een rekentoets(afname) die liefst in alle opzichten voldoet aan de
technische, organisatorische, maar ook inhoudelijke eisen die aan een goede toets en
een soepele afname gesteld moeten worden.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden; er kunnen maximaal 100
examensecretarissen deelnemen.
Bent u examensecretaris in het vo en heeft u meegedaan aan de maartafname dan
bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze evaluatiebijeenkomst en een
bijdrage te leveren om de laatste puntjes op de i te zetten!
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Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u deze link gebruiken.
3. Schoolleidersconferentie ‘Sturing op taal en rekenen’
Als u geen schoolleider bent dan is dit berichtonderdeel wellicht niet interessant voor
u. Maar in dat geval stellen wij het zeer op prijs als u uw eigen schoolleider attendeert
op deze conferentie door dit flitsbericht aan hem of haar door te sturen.
Samen met de VO-raad en SLO organiseert het Steunpunt taal en rekenen vo op
25 april in Utrecht een middagconferentie bedoeld voor vo-managers en
directieleden van vo-scholen. Wij willen directies graag inspireren om gericht sturing te
(gaan) geven aan de concretisering van taal- en rekenbeleid in hun school. Twee
collega-directieleden en twee experts van de LPC die hierin nadrukkelijk het voortouw
hebben genomen, zullen hun ervaringen met u delen tijdens de twee interactieve
presentatieronden in de hoop u te overtuigen van de ‘winst’ die hierdoor voor de
gehele school is te behalen.
Het programma is bijna rond, hierbij alvast op hoofdlijnen:
12.30
13.15 - 13.30 13.30 - 14.15 14.20 - 15.50 -

inloop met koffie/thee en een heerlijk belegd broodje;
opening door de voorzitter van de VO-raad dhr. Sjoerd Slagter;
plenaire inleiding op dit thema door….;
workshopronde 1, keuze uit vier interactieve presentaties,
2 verzorgd door een schoolleider, 1 door het CPS en 1 door het APS;
15.50 - 16.00 - wisselmoment;
16.00 - 17.30 - workshopronde 2, keuze uit vier interactieve presentaties,
2 verzorgd door een schoolleider, 1 door het CPS en 1 door het APS;
17.30
- einde programma met een hapje / drankje en gelegenheid om te
netwerken.
Het definitieve programma (met beschrijvingen van de interactieve presentaties) volgt
binnenkort via de website van het Steunpunt!
Voor meer informatie en/of om in te schrijven kunt u deze link aanklikken.
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