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zOEFi een jaar later
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‘Dat kan beter’, roept Henk Gemser in een reclamespotje. Daarmee verwoordt hij
kort en krachtig de conclusie van de rekencommissie van de KNAW. In haar rap-
port concludeert deze commissie dat het rekenonderwijs op de basisschool beter
moet en beter kan. We mogen onze sterke internationale positie niet verliezen.
Een van de adviezen om het tij te keren, luidt: ‘Meer oefenen!’ Oefenen lijkt de
nieuwe trend te worden in rekenland. Rekenmethodes nemen weer meer oefenin-
gen en herhaling op, de PO-raad adviseert scholen die meedoen aan de
rekenverbetertrajecten om elke dag vijf tot tien minuten te oefenen en een jaar ge-
leden gaf staatssecretaris Sharon Dijksma het startsein voor zOEFi, de Nationale
Oefen-impuls. zOEFi is een oefenprogramma voor alle leerlingen van 4 tot 14
jaar. Door elke dag de basis van het rekenen te oefenen, klassikaal en interactief,
verwerven zij een stevig rekenfundament waarop hun rekenkundige ontwikkeling
gebouwd kan worden. Het zOEFi-oefenen gebeurt in de vorm van dagelijkse ac-
tiviteiten die via het digibord geprojecteerd worden. Ook wordt er gewerkt aan
een rekenprogramma voor individueel oefenen aan de computer. 

In de zOEFi-werkgroep maakt u kennis met de materialen voor groep 8 en u krijgt
een verslag van de negentien try-outscholen die tijdens het huidige schooljaar in
groep 8 met zOEFi werken. Tijdens de try-out ontdekte het zOEFi-team dat som-
mige leerkrachten tegen problemen aanliepen bij het oefenen. Hoe kun je
bijvoorbeeld klassikaal en interactief oefenen in een klas met grote niveauver-
schillen? zOEFi probeert oplossingen te bieden door niet alleen oefenmaterialen
te maken, maar ook speelse werkvormen te ontwikkelen en didactische tips aan te
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reiken. We stellen alle aspecten van zOEFi graag ter discussie in de werkgroep.
De deelnemers kunnen hun kennis en ervaring met betrekking tot oefenen in de
rekenles uitwisselen. Zo kunnen we met elkaar de kunst van het oefenen van de
rekenbasis op een rijtje zetten.

Belangstellenden voor de zOEFi-materialen kunnen zich via zoefi@fi.uu.nl aan-
melden. Zij worden dan op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen
bij zOEFi. Wie in groep 8 werkt, kan in september kosteloos met zOEFi beginnen.
Voor een voorproefje, zie www.fi.uu.nl/zoefi bij de voorbeeldactiviteiten. Of kom
naar de werkgroep, want daar krijgt u een heleboel zOEFi-materialen te zien!
Voorlopig is dat uitsluitend voor groep 8, maar aan groep 4 wordt hard gewerkt.


