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programma 

•  Huiswerk 
– Producten en ervaringen uitwisselen 
– Korte presentaties (Feedback, tips) 
– Publiceren? 

•  Ontwerpen per domein 
•  Oefenen of doorontwerpen 

– Opgave aanpassen 
– Opgave(n) bij context + doorschuiven 



huiswerk 

 
•  Maak iets kleins en probeer het 

kleinschalig uit -> ontwerp, product en 
ervaringen meenemen  

  
Volgende keer ‘doorontwerpen’ 



Wat? 
•  Opdrachten uit boek koppelen aan praktijk - frank 
•  Som van de dag – gekoppeld aan praktijk - dini 

–  Adhv foto oid -> scheurkalender 
•  Praktijkopdrachten met verschillende rekendomeinen erin – mario en 

ronald 
–  Kaartlezen bijv. 

•  Werkvormen – ‘zelf denken en doen’ - francisca 
•  Praktijkopdrachten dansers en muzikanten - kamal 

–  Visualiseren (niet altijd sommen maken) 
•  Pakkende eerste les, bijv adhv  ‘draadstaal’  - marian 
•  Format met handleiding voor praktijkdocenten (ontwerpen en uitvoeren) 

-arjen 
•  Spontane invallen benutten (bijv opdrachten bij overtredingen) - mac 



Eerste ronde 

Uitwisselen in 3-tallen 
1 minuut toelichten ontwerp 

en vraag feedback op 1 aspect 
Geef feedback 5 minuten 

Dan wisselen 



Centraal presenteren 

Kant en klaar materiaal max. 2 min 
Ontwerptips max 1 minuut 



Hoe publiceren? 

•  Onze website 
•  Count me in 
•  Intranet/portal roc-mn 



PER DOMEIN 



Getallen 

•  Speels oefenen 
– Canadees vermenigvuldigen 
– Rijtje van 100 

•  Kort oefenen met keuzes 
– Slimme rijtjes 
– Buursommen 
– Kies 3 opgaven 

•  Online games 
•  Rekenbeter etc, 



Verbanden 

•  Grafiek van de dag/week 
– Actualiteit 
– Beroep 
– Website Infographic (abonneren) 
– ….. 



Meten 

•  Practica 
– Spullen uit beroep 
– Huis tuin en keuken instrumenten 

•  Rijke grote opdrachten – vb flat 



Meetkunde 

•  Kaarten/plattegronden/navigatie 
– Werk/school ruimte inrichten/plattegrond 
– Weg naar stage/school 

– …… 



Verhoudingen 

•  Hier is het meeste schools ‘aan’ te leren 
 bijv. oplossingswijzen met modellen 

 
•  Wel aanpassingen te doen aan opgaven 

uit methoden 
– Toepassingen uit burgerschap  
– Toepassingen uit beroep 



Ontwerpen is een cyclisch 
proces 



Oefeningen 

•  Varianten van opgaven 
– Opgave Filmclub 
– Opgave Rekenbeter 



Oefeningen 

•  Functionele opdracht ontwerpen bij 
dezelfde bron 
-> daarna vergelijken en aanpassen 

•  Opdracht maken bij eigen bron  
-> daarna ruilen/doorschuiven en aanvullen 
verbeteren 







Uit de literatuur 

•  Goed rekenonderwijs gericht op begrip: 
–  Gebruikt rijke samenwerkingsopdrachten 
–  Ontwikkelt ‘rekentaal’ 
–  Bouwt op de kennis die lln al hebben 
–  Maakt lastige aspecten, misconcepties, 

veelvoorkomende fouten e.d. bespreekbaar 
–  Gebruikt ‘hogere-orde’-vragen, zoals ‘kun je .. dit 

uitleggen, … een voorbeeld geven van etc. 
–  Vindt nadenken belangrijker dan het antwoord 
–  Legt verbanden tussen (reken)onderwerpen 


