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pleziervaartuigen 

•  hoeveel totaal? 







WIE ZIJN WIJ 
deel 0 



Wie doen er mee? 

•  Marjolein Bos 
•  Marja Bosch 
•  George Cooke 
•  Han Dekker 
•  Silvio Domacasse 
•  Don Engbersen 
•  Bas Golbach 
•  Henny de Haan 
•  Paul de Heus 

•  Liesbeth van der Meij 
•  John Mol 
•  Rob Obbes 
•  Thea Parren 
•  Martijni Tanis 
•  Reyhan Tezcan 
•  Mac Veggelers 
•  Tanja Vellekoop 
•  Woudrien van der Willigen 



rekenen voor docent 

•  Een nieuw vak waarin ik me wil scholen, 
voor mij persoonlijk een leuk vak om te 
geven. 

•  Een leuk vak waarin ik op didactisch 
gebied tekort kom. 

•  Voldoen aan wettelijke eisen 
•  heb voor het laatst 40 jaar geleden 

rekenen gehad. 



•  rekenen is voor mij puzzelen, een 
uitdaging, opnieuw leren, concentratie, 
zoeken 

•  Ik vond wiskunde op school vroeger 
vreselijk. Nu vind ik het leuk om te geven 
omdat het een 'hard' vak is en de 
leerlingen het leuk en belangrijk vinden. 

•  rekenen was voor mij vroeger een leuk 
vak Ik hou wel van puzzelen . 



•  Rekenen is noodzakelijk, ook omdat het 
een kwalificerende eenheid is voor de 
diploma voor onze studenten 

•  uitdaging om te gaan doen 



rekenen voor leerling 

•  een verplichting, voor de meesten niet 
nodig; rekenmachientje doet het voor ze. 

•  Noodzakelijk kwaad... 
•  Rekenen is noodzakelijk, ook omdat het 

een kwalificerende eenheid is voor de 
diploma voor onze studenten 



•  Ze vinden rekenen een belangrijk vak en 
willen zich graag verbeteren 

•  voor de meeste deelnemers is het een 
'hoofdpijn'activiteit. De meeste leerlingen 
hebben weinig affiniteit met rekenen 

•  Soms makkelijk, soms moeilijk. Ze hebben 
er geen hekel aan. 

•  Een verplicht vak, waar heel veel 
leerlingen veel moeite mee hebben. 



Leervraag 

•  Ik hoop vooral mijn eigen 
rekenvaardigheden te verhogen. Dus 3F 
minimaal te beheersen aan het einde van 
de cursus. 

•  Didactiek van het rekenen. 
•  verbetering eigen rekenvaardigheid en 

handvatten voor rekenlessen 
•  wil graag op een rekenniveau gebracht 

worden zodat ik de LL. rekenen kan 
uitleggen. 



•  Ik vind dat ik niet genoeg kennis heb. Ik wil 
graag zelf beter leren rekenen. 

•  Ik wil meer handvaten om op verschillende 
manieren uitleg te geven over een 
rekenprobleem 

•  Rekendidactiek 
•  Hoe om te gaan met dyscalculie 



•  Eigen kennis opfrissen en handvatten om 
met het niveauverschil van de leerlingen 
om te gaan en vooral een manier om de 
leerlingen weer lol in rekenen te laten 
krijgen 

•  inzicht krijgen in hoe anderen " het doen " 
met rekenlessen 

•  nieuwe reken methoden 



•  Inzicht in mijn eigen kunnen en 
geschiktheid om zelf rekenles te gaan 
geven 

•  didactiek met name voor zwakke 
rekenaars 

•  wat meer grip op sommige somsoorten 



OVERZICHT CURSUS 
Deel 1 



Doel 

•  Reken uit 
– Vergroten eigen rekenvaardigheid 

 
•  Leg uit 

– Kun je uitleggen hoe je het uitrekent? 
– Kun je inspelen op hoe jouw leerlingen 

rekenen?  



Website en map 



rekenbeter 





rekenbeter 

•  Sommen van vandaag (live) 

•  Aanmelden en inschrijven groep 
– Aanmeldcode: f4d196 

•  Elke dag de drie sommen maken: 
uitwerking noteren in schrift 



Programma 6 keer 

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

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



Vandaag 

•  Getallen en bewerkingen 
 

•  Optellen 
•  Aftrekken 
•  Vermenigvuldigen 
•  Delen 



DOMEIN GETALLEN 
Deel 3 



activiteit 

Sommen in varianten 



Opdracht 

•  Maak individueel de opdrachten op uw 
blaadje. Noteer berekening of aanpak in 
schrift 

•  Vorm 3-tallen met drie kleuren 
•  Vergelijk en bespreek de opgaven en uw 

manier van oplossen 
•  Wat neemt u hieruit mee? 





Typering 

 
Formeel – 80 : 2,75 
Model - getallenlijn 
Context – bol touw 



IJsberg 

 
 
  
 
 







Bewerkingen vroeger en nu 

Eigenschappen 
Uitleg over ‘nieuwe’ algoritmes 

Leerlingenwerk: andere strategieen 



Welke weet u onmiddellijk? 

•  12 x 12 = 
•  412 + 99 = 
•  25 x 25 = 
•  8 x 125 = 
•  8 x 126 = 
•  16 x 6,25 =  



Basale rekenfeiten 

Geautomatiseerd en gememoriseerd 
•  Alle optellingen en aftrekkingen onder 20 
•  Tafels t/m 10 
•  Handige getalrelaties 4 x 25; 3 x 33 1/3 

 
Vlot en flexibel 
•  Splitsingen van 100 en + en 1 tot 100 
•  tot 1000 met gepaste getalcombinaties 



sommen 
•  7 + 8 : 8 x 8 – 8 
•  0,125 x 0,75 x 4 x 8 
•  144 : 2 : 3 : 4 
•  5 x 83 x 2 
•  118 – 51 – 49 + 82 
•  1004 – 996 
•  55 x 18 
•  64 x 5,125 
•  (16 x 113) + (274 x 8) 



Leerlingenwerk van 

•  7 + 8 : 8 x 8 – 8 
•  0,125 x 0,75 x 4 x 8 
•  64 x 5,125 



Schriftelijk rekenen 

Vroeger en nu 
Bekijk de kopieën uit de methoden 



5- en 10-structuur  



87 - 29 

•  Bereken 87 – 29 en noteer hoe u dat doet. 

•  Doe het nog een keer, maar dan anders 

•  En nog een keer, anders 



Lege 
getallenlijn 

rijgen 



splitsen 



Optellen 

7 + 8 : 8 x 8 – 8 



aftrekken 

Nog anders: Hongaars aftrekken 



vermenigvuldigen 
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delen 

•  Eerst een opgave: 

432 leerlingen worden vervoerd in busjes. Er 
kunnen 15 leerlingen in een busje. Hoeveel 
busjes zijn er nodig.  



Delen 

•  Bekijk het leerlingenwerk 

•  Welke verschillende strategieën herken 
je? 

•  Welke verschillende manieren van noteren  
van delingen zie je? 



delen 



 Delen groep 8 



NB 

•  Verschillende notaties voor 
standaardprocedures 

•  Vanuit begrip ontstaan diverse informele 
en pre-formele tussenvormen 
(kolomsgewijs, delen met happen) 

•  In voorstelbare situaties kiezen mensen 
vaak voorstelbare aanpakken ipv 
standaardprocedures 



Practicum op eigen niveau 

Uit: TAL voor de Pabo 



COMPUTERSPELLETJES 
deel 5 



regelmatig 10 minuten oefenen 

Individueel  
http://www.rekenbeter.nl/ 

http://www.beterrekenen.nl/ 
http://www.rekenapk.nl/ 

Klassikaal 
http://www.fi.uu.nl/zoefi/ 

Speels 
http://www.rekenweb.nl 



Vijf op een rij 



Ice Ice Maybe 



VOORUITBLIK & HUISWERK 
Deel 6 



Volgende keer 

•  Hoofdrekenen, schattend rekenen en de 
rekenmachine 

•  ……  



Huiswerk 
•  Rekenbeter 

–  Aanmelden in groep 
–  Uitwerking van sommen in map 

 
•  Hoofdrekenen  

–  practicum maken 


