
Vervolgcursus Rekenen 

Bijeenkomst 6 
1 maart 2012 

vincent jonker, monica wijers 
Freudenthal Instituut 

 





Programma  1  maart 

1.  Huiswerk: bronnenmateriaal om rijke 
rekenopdracht mee te maken (pnt 3) 

2.  Examen voorbereiding en pre-pilot 3F 
3.  Ontwerpen 
4.  Materiaal en inrichting lokaal 
5.  Evaluatie en afsluiting 



Examen en -voorbereiding 
Deel 2 



Pre-pilot 3F 

4 opgaven zelf maken 
daarna hele examen doorlopen 



Voorbereiding - lange termijn 

Goed rekenonderwijs 
 

–  Functioneel rekenen in 
herkenbare contexten 
(en zrm-gebruik)  

–  Onderhouden van de 
rekenbasis 
(getalbegrip, 
elementair 
hoofdrekenen, 
referentiematen, …) 
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Formele relaties en bewerkingen 
(formules-rekenvaktaal- getalnetwerken)  
Bv 4x 1/3 = 

Voorstellen - schematiseren  
(representeren van de werkelijkheid  
aan de hand van denkmodellen) 

Voorstellen - concreet 
(weergeven in concrete afbeeldingen van de 
werkelijkheid) 

“Werkelijkheidssituaties” 
(doen – inleven- informeel handelen) 

handelingsmodel 
“Rekenen is begrijpen, voorstellen en verbinden” 



Korte termijn 

•  Examentraining 

•  Gericht oefenen 

•  Soms ‘stampen’ 



ONTWERPEN 
Deel 3 



bronnen 



Ontwerp & feedback cyclus 

•  Ontwerp een opdracht (alleen of 2-tal) bij een 
van de meegebrachte bronnen 

•  Geef ontwerp door aan ander (2-tal).  

•  Reageer op ontwerp – geef feedback en/of pas 
ontwerp aan en/of maak variant 

•  Herhaal 



MATERIALEN EN LOKAAL 
Deel 4 



Aanvullend lesmateriaal 

web 



Speelse oefeningen 
•  Rekenweb: http://www.rekenweb.nl 



klassikaal oefenen 

•  Zoefi:  http://www.fi.uu.nl/zoefi/ 

 



Basaal onder 1F volwassenen 

•  ff rekenen (in ontwikkeling): 
http://www.ffrekenen.nl 
 



Dagelijkse oefenwebsites 

•  www.beterrekenen.nl 
•  www.rekenbeter.nl 
•  www.rekenapk.nl 
 



Via het web 

(www.fi.uu.nl/mbo/rekenen) 



Rekenen met het nieuws 

www.nieuwsrekenen.nl 
 



Rekenen en beroepsgerichte 
vakken 

•  www.rekengroen.nl 
•  http://www.fi.uu.nl/experimenteel/rekenvoort/vmbo/ 



Voor zwakke rekenaars (vmbo) 
•  Verder met rekenen (SLO) 
•  Hulprogramma rekenen groep 7/8 
http://www.slo.nl/primair/leergebieden/rekenen/hulpprogr/ 
 



Diverse rekenmethodes mbo 

•  Deviant 
•  Rekenblokken (Malmberg) 
•  Gecijferd (APS e.a.) 
•  Nu rekenen (noordhoff) 
 
•  Negen/twee (NCB uitgeverij) 



Didactiekboeken pabo 

http://www.fi.uu.nl/mbo/rekenen/didactiekpabo/ 







rekenlokaal 

Wat hoort er in een rekenlokaal? 
Waar rijke rekenlessen worden 

gegeven? 



inventarisatie 







Spelletjes – puzzels - … 

www.fi.uu.nl/rekenweb/spelhoek 





EVALUATIE 


