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voor de hele school

voorpret
Dit jaar gaat de Grote Rekendag luidruchtig van start door het laten afgaan van een
groot aantal wekkers. Om dat moment succesvol te laten verlopen, is het praktisch om
al eerder van start te gaan met de voorbereidingen. Het laten aflopen van wekkers is
een voorstel om schoolbreed met de Grote Rekendag aan de slag te gaan. We doen hier
enkele suggesties.

wekkers verzamelen
Op de cd die bij dit boekje hoort, vindt u een voorbeeldbrief die u makkelijk kunt aan-
passen om vervolgens aan de kinderen mee te geven. In deze brief vraagt u aan de
ouders om hun kind in de week voorafgaand aan de Grote Rekendag een wekker mee
te geven naar school. De opening van de Grote Rekendag is een prachtige gelegenheid
om zoveel mogelijk verschillende wekkers op school te verzamelen. We zetten de
wekkers bij elkaar en zo ontstaat een aardig overzicht van wat er is. De ene wekker is
de andere niet. Wekkers met bellen, (digitale) wekkerradio’s, lichtwekkers, eier- of
kookwekkers. Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? De vragen ko-
men bijna vanzelf, daar hoeft u verder niet veel aan te doen.

De verzamelde wekkers leveren vast en zeker een prachtig plaatje op. Stuur uw mooi-
ste foto daarom naar ons op, wij plaatsen deze ook graag op de website!

een klok met een verhaal
Nog voor de Grote Rekendag begonnen is, gaat u met de wekkers en klokken aan de
slag. U vraagt de kinderen of zij een wekker, klok of bijvoorbeeld een horloge hebben
waar een mooi verhaal bij hoort? Wij zijn benieuwd naar de mooiste verhalen en foto’s
van de bedenkers en het uurwerk zelf. Wij kiezen de mooiste foto’s en verhalen uit en
plaatsen die op de website van de Grote Rekendag. 

de wekker zetten voor de Grote Rekendag
De Grote Rekendag is een enerverende dag waarop de hele school – van groep 1 tot
en met groep 8 – met het onderwerp ‘tijd’ bezig is. Deze enerverende dag vraagt erom
spectaculair van start te gaan. Een spannend begin van een dag met als thema ‘het is
tijd’ gaat natuurlijk gepaard met veel toeters en bellen. Met andere woorden: Verzamel
alles dat op een vooraf bepaalde tijd belt, rinkelt of oplicht voor een onvergetelijke
opening!  

Wekkers herinneren ons bij uitstek aan een belangrijk moment op de dag. Voor som-
migen een herinnering aan een afspraak, voor de meesten onder ons het begin van de
dag of – zo u wil – het einde van de nachtrust. In de laatste situatie ervaren we de wek-
ker vaak als ongewenst en maakt dat moment dus de nodige indruk; iedere dag weer.
Deze dagelijkse confrontatie verdient een plek tijdens de zesde Grote Rekendag over
‘tijd’.
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Motiveer de ouders het alarm van de meegegeven wekker samen met de leerling op de
juiste tijd te zetten, net als de klok zelf. Die alarmtijd vormt de starttijd van de dag en
vermeldt u in de brief. Op de morgen van de Grote Rekendag verzamelen alle kinderen
zich ruim op tijd in de centrale hal of aula om de wekkers te bewonderen. Misschien
zijn er leerlingen die kunnen bedenken welke wekker als eerste zal afgaan? Wees in
ieder geval voorbereid op een hels kabaal!

Neemt u dit moment op? Plaats uw filmpje dan op Youtube of stuur het naar ons op,
dan plaatsen wij hem op onze website!

aftellen met de GRD-klok
Wellicht ontdekte u hem al eerder: de klok op de website van de Grote Rekendag (via
www.rekenweb.nl). De klok heeft vele leuke en interessante functies om uitgebreid te
ontdekken, maar hij telt ook terug tot… de Grote Rekendag. De laatste 60 seconden
van het aftellen verschijnen groot en vet in beeld. 

Met een computer, een beamer en een witte muur of scherm projecteert u deze klok
eenvoudig in het groot. De klok staat ook op de cd bij dit boekje, dus een verbinding
met het internet is voor deze activiteit niet noodzakelijk. Controleer vooraf voor de ze-
kerheid de computertijd en de ingestelde teruglooptijd op de GRD-klok (standaard in-
gesteld op 9 uur ’s morgens). Moedig de leerlingen aan hardop af te tellen als de cijfers
groot op het scherm verschijnen. Hebben de leerlingen hun wekkers ingesteld, dan
zullen ze eerder, tegelijkertijd en ook later dan de computer bij 9 uur zijn. Het aftellen
wordt daarmee een activiteit die het thema en de dag kracht bijzet. Het roept ongetwij-
feld vragen op wanneer de wekkers ongelijk afgaan. Dat is ook de bedoeling van dit
begin van de Grote Rekendag! 

tentoonstelling
In iedere groep wordt tijdens de Grote Rekendag hard gewerkt om de verschillende
opdrachten tot een goed einde te brengen. We rekenen erop dat kinderen ook dit jaar
weer graag aan elkaar en aan anderen laten zien wat ze allemaal gedaan hebben. De
dag kan daarom goed worden afgesloten met bijvoorbeeld een tentoonstelling waaraan
alle of enkele groepen deelnemen. In eerdere jaren bleek het een groot succes als
ouders en/of grootouders hierbij uitgenodigd worden.

nog 7 seconden…
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wordt-wakker-wekker wedstrijd
Hebben de leerlingen enthousiast gereageerd op het verzoek om wekkers mee te ne-
men naar school, dan is de afsluiting van deze dag een mooi moment voor een zoge-
naamde wordt-wakker-wekker wedstrijd. Welke wekker maakt het beste wakker? De
meeste stemmen gelden… 


