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Steek je hand op als …
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Indeling werkgroep

Bezinningsvragen

Korte blik op Snappet
- Wat is Snappet?
- Werken met rekendoelen: hoe kan het en hoe ziet 
het er uit?

Vragen en discussie
- Discussie aan de hand van casussen
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Bezinningsvragen

1. Schrijf in één zin op wat voor jou het 
belangrijkste doel van het rekenonderwijs is. 

2. Hoe sta je tegenover het werken met een tablet 
in het rekenonderwijs? 
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Korte blik op Snappet
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Voor iedere leerling een tablet: 7 of 10 inch

Leerkracht volgt vorderingen leerlingen
op laptop of computer tijdens de les 
- via het dashboard
- indien nodig meteen ingrijpen, directe feedback!
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Onderwijsplan kiezen

- Aansluitend bij methode
- Vanuit rekendoelen
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Lesopbouw

(Opgave 0: Startopgave)
Opgave 1: Klassikale instructie
Opgave 2: Zelfstandige verwerking
Opgave 3: Verlengde instructie
Plus: Op eigen niveau verder werken aan het lesdoel
Werkpakket: Op eigen niveau verder werken aan leerdoelen

Verschillende onderwijsplannen – aansluitend bij methode

Rekenen
- Doelgerichte lessen
- Ruimte voor adaptief werken
- Vaste opbouw in iedere les
- Leerlijn van de methode
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Lesopbouw
Alle lessen zijn doelgericht en hebben dezelfde opbouw.

Opgave 1: Klassikale instructie
Opgave 2: Zelfstandige verwerking
Opgave 3: Verlengde instructie
Plus: Op eigen niveau verder werken aan het lesdoel
Werkpakket: Op eigen niveau verder werken aan leerdoelen

Verschillende onderwijsplannen - rekendoelen

Methode onafhankelijk werken
- Alle leerdoelen per leerjaar in onderwijsplan
- Doelgerichte lessen
- Ruimte voor adaptief werken
- Opbouw van Snappet of eigen planning
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Lesgeven vanuit doelen
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Lesgeven vanuit bookview
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Lesvoorbereiding



14



15



16

Wat de leerling ziet: les en adaptief

1. Les maken

2. Werken aan de +

3. Werken aan doelen
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Leerlingen volgen via dashboard 
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Verlengde instructie
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Analyseren leerlingvorderingen
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Voorbeelden van opgaven (1)
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Voorbeelden van opgaven (2)
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Voorbeelden van opgaven (3)
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Discussie aan de hand van de casussen

- Kies één casus uit en ga hierover in gesprek.
- Noteer jullie advies op een A4-tje.


