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Twee	  bijeenkomsten	  

•  Achtergronden,	  voorbeelden	  en	  Bps	  
•  Lesmaterialen	  voorbeelden	  en	  keuzes	  maken	  
in	  de	  rekenmethode	  



PROGRAMMA 



Programma	  vandaag	  
1.  Huiswerk	  
2.  Leerlingwerk	  bekijken	  
3.  Tips:	  zwakke	  rekenaars	  in	  de	  klas	  
4.  Schrappen	  in	  de	  methode:	  hoe?	  
5.  Materialen	  
6.  EvaluaBe	  



HUISWERK 
Deel 1 



Huiswerk	  

•  DiagnosBsch	  gesprek	  met	  enkele	  lln	  
– Betekenis	  verlenen	  (verhaal	  –	  plaatje	  -‐	  strategie)	  

•  Verbinden	  	  
– Afpellen	  

• Waar	  zit	  het	  probleem?	  Wat	  kun	  je	  doen?	  

Let	  op:	  Tijd	  geven	  
•  Kijken	  naar	  ff-‐rekenen.	  Bruikbaar?	  
•  Methode	  meenemen	  (domein	  getallen)	  



afpellen  
Waar gaat het 

over? 
wat weet je? wat 

moet je 
berekenen? 

 

Heb je zo’n 
probleem wel 
eens vaker 
opgelost? 

Kun je schatten 
hoeveel liter? 

Weet je van iets 
anders hoevel 
liter erin past? 

Wat moet je 
uitrekenen? Kun 
je dat een naam 

geven? 
Maak een schets 

Hoe zat het ook 
weer:  

1 liter is ………. 
kubieke ……. Eenvoudiger getallen: 

zwembad 3 m bij 5 m 
en 2 meter diep? 
Welke eenheid? 

Kan het 
kloppen 

33,6 liter? 



LEERLINGENWERK 



Maak	  de	  opgaven	  

Wat	  verwacht	  je	  dat	  je	  deelnemers	  
doen?	  







leerlingenwerk	  

Wat	  valt	  op?	  
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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 







TIPS 



Vier Hoofdfasen Leerlijn 

 

VLOT LEREN 
REKENEN  &  

AUTOMATISEREN>
> 

TOEPASSEN & 
FLEXIBEL 
REKENEN 

BEGRIPS 
VORMING>> 

PROCEDURE 
ONTWIKKELING

>> 

info@borghoutsrekenadvies.nl 



kwaliteitskaart	  

•  Maak	  top	  3	  van	  Bps	  
•  Wissel	  uit	  
	  
•  Komen	  tot	  top	  5	  van	  hele	  groep	  
•  Die	  bespreken	  



1.  Maak vertaalslag van 
context naar bewerking 
en terug 

2.  Reflecteer op antwoord 
3.  Goed kijken naar 

deelnemers: wat is het 
probleem? 

4.  Onderwijstijd: geef 
deelnemers extra tijd en 
instructie 

5.  Formuleer duidelijke 
(minimum)doelen 

6.  Zet hulpmiddelen in 

7.  Laat deelnemers notities 
maken en denkweg 
toelichten 

8.  Meer tijd voor minder 
doelen 

9.  Maak keuzes op basis 
van doelen en leerlijnen 

10. Wees selectief in 
aanbieden van aantallen 
strategieën 

11.  Eis niet voor alles 
volledige automatisering 

12. Voorkom lang 
zelfstandig werken 



DifferenBaBe	  binnen	  de	  les	  

•  PO-‐model	  (met	  verlengde	  instrucBe)	  
– Klas	  in	  2	  of	  3	  groepen	  

•  Groepswerk	  
– Homogeen	  of	  heterogeen?	  

Denk	  ook	  aan	  pre-‐teaching	  
	  





Verwerkingsfase	  

•  Verwerkingsopgaven	  op	  verschillende	  niveaus	  
aanbieden	  (vooraf	  selecBe	  maken)	  Bijv.	  
– Alleen	  50%,	  25%,	  veelvouden	  van	  10%	  	  
– Alle	  percentages	  

•  Open	  opgaven	  met	  natuurlijke	  (inherente)	  
differenBaBe	  

•  Deelnemers	  selecBe	  laten	  maken	  uit	  opgaven	  



Aangepast	  onderwijs	  in	  leerlijnen	  

Voordelen	  
•  Leerlingen	  en	  leraren	  hebben	  zicht	  op	  de	  leerlijn	  
•  Minimum(doelen)	  ook	  voor	  leerlingen	  te	  formuleren	  
•  Langer	  verdiepen	  in	  één	  onderdeel	  
•  Gericht	  op	  de	  essenBe,	  niet	  op	  ingewikkelde	  
problemen	  

•  Werken	  naar	  een	  doel	  maakt	  terug	  gaan	  in	  de	  stof	  
acceptabel	  

•  Je	  kunt	  per	  leerlijn	  terug	  naar	  de	  zone	  van	  naaste	  
ontwikkeling	  

•  Aanvullingen	  uit	  addiBonele	  materialen	  makkelijk	  te	  
vinden	  

•  ….	  



In	  de	  les	  

•  Bekijk	  je	  zwakkere	  leerlingen	  eens	  kriBsch	  !!	  
•  Wat	  kunnen	  ze	  wel?	  Diagnos.cerend	  onderwijzen	  
•  Durf	  je	  methode	  los	  te	  laten	  -‐>	  aangepaste	  leerlijn	  
•  Aandacht	  voor	  begrip	  en	  betekenisverlening	  
•  Concreet-‐context-‐visualisering-‐model	  
•  Oefening	  op	  juiste	  niveau	  –	  en	  op	  essen.es	  
•  Laat	  zwakke	  rekenaars	  een	  rekenmachine	  gebruiken	  
•  Compenseer	  zwakke	  kanten	  door	  de	  sterke	  kanten	  
van	  de	  leerling	  te	  benueen	  



SCHRAPPEN IN DE METHODE 



Hoe	  keuzes	  maken?	  

•  KernacBviteiten	  bij	  minimumdoelen	  

•  Langer	  basaal	  oefenen	  

•  Onderwerp:	  decimale	  getallen	  
	  H9	  en	  10	  uit	  Startrekenen	  2F	  deel	  A	  



MATERIAAL 



algemeen 



Diverse	  rekenmethodes	  mbo	  

Algemeen	  
•  Deviant	  
•  Rekenblokken	  (Malmberg)	  
•  Nu	  rekenen	  (Noordhoff)	  
Zwakke	  rekenaars	  
•  Gecijferd	  (APS	  e.a.)	  
•  ffRekenen	  
•  Negen/twee	  (NCB	  uitgeverij)	  
•  In	  balans	  
•  Verder	  met	  rekenen	  (slo)	  



ffRekenen 



Via	  het	  web	  



Rekenen	  met	  het	  nieuws	  

www.nieuwsrekenen.nl	  
	  



Rekenen	  en	  beroepsgerichte	  
vakken	  

•  www.rekengroen.nl	  
•  hep://www.freudenthal.nl/	  -‐>	  rekenvoort	  



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

	  



rekenlokaal	  

Concrete	  materialen	  voor	  zwakke	  
rekenaars	  







hulpmiddelen	  

•  Eigen	  hulpboekjes/kaarten.	  
– Zelf	  laten	  maken	  per	  onderwerp	  



EVALUATIE 


