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Dit jaar staat het practicum in het teken van spelletjes. We willen daarbij het spel een beetje
uit z’n isolement halen. Spelletjes zijn immers niet alleen leuk. Als je spel goed inzet kan het
een bijzondere bijdrage leveren aan het onderwijs, zeker aan het reken-wiskunde-onderwijs.
Maar ja, dat goed inzetten, hoe doen we dat?
In het (realistisch) r/w-onderwijs moeten we immers rekening houden met verschillende
aandachtsgebieden: de werkelijkheid, de wiskunde, het lerende kind en de
onderwijsomgeving zelf. Dat leidt tot uiteenlopende vragen en overwegingen:
Wat maakt een spel leuk, of juist niet? Wat maakt het zinvol ? Wat kan de invloed van spel
zijn op het leergedrag van de kinderen ? Hoe bouw je spelelementen in het onderwijs van
alledag ? Enz., enz.
We gaan niet op al deze vragen een sluitend en uitputtend antwoord geven. Maar de
opbrengst van het practicum moet wel zijn dat je een aantal leuke nieuwe ideeën hebt
opgedaan en je iets bewuster bent van de gebruiksmogelijkheden en de gebruikscondities van
spel.

De werkwijze
Na een korte inleiding gaan we snel in groepjes in een circuitmodel aan de slag. We zullen
zorgen dat er voldoende opdrachttafels ‘gedekt’ zijn. Je krijgt ruim 1 ½  uur de tijd. Niet
alleen om de spelletjes te spelen, maar vooral ook om met je collega’s van gedachten te
wisselen. Een eerste uitgangspunt zullen de vragen zijn die je bij elk van de opdrachten vindt.
Een vijftal opdrachten nemen we als kernopdrachten. We hopen dat iedereen deze zeker
uitvoert , want in de afsluitende reflectie zullen we a.h.v. deze kernopdrachten een aantal
essenties op een rij zetten.

Om te zorgen dat je ook na de conferentie nog iets aan het practicum hebt, beloven we nu
vast dat  we de opdrachten, de bijbehorende kopieerbladen en zo mogelijk ook jullie
opmerkingen en bevindingen op het  Rekenweb zullen zetten.
We wensen je vast een speels en leerzaam practicum.

p.s. Mocht je zelf leuk spelmateriaal hebben gevonden of hebben gemaakt, neem dat dan mee
en schrijf er in een paar regels bij wat je er goed aan vindt. We ruimen er graag wat plaats
voor in op de tentoonstelling.


