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WIE ZIJN WIJ 
deel 0 



Wie doen er mee? 
•  Bernadette Alfonso 
•  Rene Bakema 
•  Maud Beijer 
•  Marian van Brandenburg 
•  Hanneke Broere 
•  Klaas Brölman 
•  Nori Kreetz 
•  Ronald Riewald 
•  Hiske Vaarwerk 
•  Mario Vesters 
•  Corine de Waart 

 
 
 

•  Pedag. Werk 

•  Secr. & Adm. 
•  Veiligheid en defensie 
•  AKA 
•  Veiligheid en defensie 
•  Zorg/helpende 



rekenen voor docent 

•  Rekenen is leuk en overal in het leven 
nodig 

•  Rekenen binnen een economisch kader. 
•  Ook een nieuwe verantwoordelijkheid voor 

het docent-team van een mbo. 



rekenen voor leerling 

•  Voor de meerderheid een vervelend vak 
waar ze een voldoende voor willen halen 

•  Lastig en saai 



Leervraag 

•  Meer afwisseling in het aanbieden van 
lesstof, wat zijn de belangrijkste 
vaardigheden voor leerlingen. 
Verschillende niveau tegelijkertijd 
bedienen, hoe doe ik dat? (van lager dan 
1F tot 3F in 1 klas) 



•  Mijn eigen vaardigheid te vergroten, en 
verschillende strategieen te horen die mijn 
uitleg kunnen verrijken. 

•  Hoe kan ik leerlingen voor het (in hun 
ogen) saaie vak "rekenen" interessant en  
leuk maken? 



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 



boekje 



rekenbeter 





rekenbeter 

•  Sommen van vandaag (live) 

•  Aanmelden en inschrijven groep 
– Aanmeldcode: 7a38b4 

 
•  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 

 
 
  
 
 







Schriftelijk rekenen 

Hoe doen jullie het? 
Hoe leren ze het nu? 



Maak deze sommen 

•  23,66 + 2,768 
•  411 – 73 
•  0,23 x 2,2 
•  0,125 x 0,75 x 4 x 8 
•  64 x 5,125 
•  432 : 15 
 
Komen we later op terug 



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 



 
23,66 + 2,768 

 
 
Hoe deed je dit zelf? 
 
In basisschool: 

–  Schatten (+ rekenmachine) 
–  DHTE,thd- schema erbij gebruiken 
–  Niet in 1F  

 
 



aftrekken 

Nog anders: Hongaars aftrekken 



411 – 73 

•  Hoe deed je het zelf? 

•  Kan het nu ook anders? 



vermenigvuldigen 
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Eigen sommen 

•  0,23 x 2,2 
•  0,125 x 0,75 x 4 x 8 
•  64 x 5,125 
 
Hoe deed je ze zelf? 
Bekijk werk van opgave 2 en 3. Welke 
aanpakken herken je? 



delen 

•  Eerst een opgave: 

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



delen 



 Delen groep 8 



Delen 

•  Bekijk het leerlingenwerk 

•  Welke verschillende strategieën herken 
je? 

•  Welke verschillende manieren van noteren  
van delingen zie je? 



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 



Wat moet er op papier? 

•  Weinig 
•  Wel het denkwerk 
•  In 1F gaat het om niet al te grote getallen 

en alleen eenvoudige kommagetallen 
•  Kale opgaven uit het COE komen uit 1F 

en kunnen allemaal handig met het hoofd 
(dat doen we volgende keer) 



COMPUTERSPELLETJES 
deel 5 



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 

 


