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Programmaoverzicht -vervolg 

1.  Kommagetallen en verbanden 
2.  Meetkunde en meten 
3.  Verdieping verhoudingen/procenten 
4.  3F-opgaven – voorbeelden en aanpak 
5.  Eigen wensen/keuze 

Inbreng/huiswerk:  
-  Leservaringen met betrekking tot uitleg 
-  Werk van studenten 



Voor vandaag 

1.  Huiswerk – doe de toets 
2.  Huiswerk – bedenk tips 
3.  Huiswerk – leg uit 
4.  Opbouw van een les 
5.  Vooruitblik  



HUISWERK – 1 – DOE DE 
TOETS 

deel 1 



huiswerk - 1 

•  Maak de uitgedeelde 3F toets en lever de 
uitwerkingen op 7 april in. 



HUISWERK – 2 – BEDENK TIPS 
deel 2 



huiswerk - 2 

•  Bedenk welke tips je aan je collega's kunt 
geven om de rekenlessen leuk, 
activerend, interessant te maken. 

•  Het mogen ook activiteiten of werkvormen 
zijn, waarmee je goede ervaringen hebt. 
NB. We wisselen dit uit met ook aandacht 
voor lesopzet en differentiatie. 







HUISWERK – 3 – LEG UIT 
deel 3 



huiswerk - 3 

•  Kies een opgave (hoeft geen lastige te 
zijn) die je voor het bord aan de groep 
uitlegt (alsof het jouw klas is). 



 
 



voorbeeld 

Parfum sunshine wordt verkocht in flesjes 
van 30 en 50 ml. 
 
 
 
 
 
Wat is het verschil in prijs per ml? 



probleemaanpak 

Probleemsituatie 
 

Reken/wiskundig 
probleem 
 

Reken/wiskundige 
uitkomst 
 

Oplossing van 
probleem 
 



Gaat minder lineair 

Probleemsituatie 
 

Reken/wiskundig 
probleem 
 

Reken/wiskundige 
uitkomst 
 

Oplossing van 
probleem 
 



Hoe probleemaanpak leren? 

•  Aandacht voor alle fasen van probleemoplossen 
•  Betekenis kunnen geven aan context/opgave 

– eerst alleen de context te laten zien  
– waar gaat het over? Wat zou de vraag kunnen 

zijn? Etc. 
•  Heuristieken: maak een plaatje, bedenk een 

verhaal, probeer een getal, …….. 
•  ‘Modelen’ – hoe doe je het zelf? Hardop denken, 

alle overwegingen erbij. 



Stappen globaal 

•  Waar gaat het over? 
•  Wat is de vraag? 
•  Wat weet ik al? Wat heb ik nodig? 
•  Hoe ga ik het uitrekenen? 
-  Berekening in stappen*-  
•  Kan de uitkomst kloppen? 
•  Heb ik de vraag beantwoord? 



OPBOUW VAN EEN LES 
deel 4 



lesopzet 

Wissel uit:  
Hoe ziet (de opbouw van) jouw 

doorsnee rekenles eruit? 



lesopzet 

Wat gaat goed? 
Waar loop je tegenaan? 



Opbouw van een instructieles 
Startactiviteit (5 minuten) 

Interactieve instructie (15 minuten) 

Introductie van de opgaven (5 minuten) 

Zelfstandig werken 
(grote groep)  
(30 minuten) 

Verlengde instructie 
(kleine groep) 
(10 minuten) 
Zelfstandig werken  
(20 minuten) 

Gezamenlijke afsluiting (5 minuten) 



Aandachtspunten 

•  Wat doe je al?  
•  Wat is lastig? 



VIJF TIPS 
deel 5 



Tip 1 

•  Zorg ervoor dat je aansluit op de 
praktijkvakken 

•  drieslag functioneel rekenen 



Tip 2 

•  Zorg voor goed beleid op het gebied van 
ERWD (dyscalculie). 



Tip 3 

•  Zorg voor examentraining 

•  Doe elke les een examensom 



Tip 4 

•  Koop een didactiekboek 

•  http://www.fisme.science.uu.nl/mbo/
rekenen/didactiekpabo/ 



Tip 5 

•  Doe zelf een 2F/3F toets met enkele 
collega’s en discussieer er in het team 
over  



VOORUITBLIK 
deel 4 



Doelen 

•  Reken uit 
– Vergroten eigen rekenvaardigheid 

•  Leg uit 
– Uitleggen hoe je rekent 
–  Inspelen op hoe jouw deelnemers rekenen  



Programma eerste 5 keer 

1.  Getallen en bewerkingen 
2.  Hoofdrekenen, schattend rekenen, 

rekenmachine 
3.  Breuken  
4.  Verhoudingen en procenten 
5.  Meten in samenhang met kommagetallen 



Programma tweede 5 keer 

1.  Kommagetallen en verbanden 
2.  Meetkunde en meten 
3.  Verdieping verhoudingen/procenten 
4.  3F-opgaven – voorbeelden en aanpak 
5.  Eigen wensen/keuze 



Vooruitblik 

•  Website blijft beschikbaar 
•  Jullie zijn opgenomen in de maandelijkse 

nieuwsbrief 
 









Evaluatie 



Succes! 


