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Inleiding

2

Taal en rekenen/wiskunde zijn van oudsher beide essentiële componenten van ons
bestaan. Taal is nodig voor communicatie met de medemens, rekenen/wiskunde is
nodig om structuur te brengen in het dagelijks leven.
In het basisonderwijs gebruiken we meestal rekenen als overkoepelende term voor
alles wat we doen tijdens de rekenles. Dat zijn de domeinen getallen en
bewerkingen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden
(informatieverwerking).

Het rekenen van vroeger en nu

Het rekenen van vroeger
Rekenen is ontstaan in allerlei verschillende delen van de wereld en in verschillende
culturen. Daardoor zijn ook verschillende getalsystemen ontstaan. Denk bijvoorbeeld
maar aan het rekenen van de Inca’s, de Maya’s, de Chinezen, de Arabieren, de
Egyptenaren en de Romeinen. Van de Romeinen zien we nu nog de jaartallen op
vele oude gebouwen in ons land en de cijfers op de klok.

Oorspronkelijk bedoelen we met rekenen niets anders dan inzicht in het
getallensysteem en het uitvoeren van bewerkingen met getallen: optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen. Dit noemen we het eerste domein.
Rekenen is onderdeel van wiskunde. Wiskunde gaat over de kennis van getallen
zoals getalstructuren, getaleigenschappen, getalpatronen en onderlinge relaties
tussen getallen. Ook het systeem van hele getallen, breuken, decimale getallen,
positieve en negatieve getallen en procenten valt daaronder, al wordt dat ook wel
gezien als hogere rekenkunde. Dankzij deze kennis over getallen kan de
werkelijkheid heel nauwkeurig in beeld worden gebracht en kan de werkelijkheid ook
verder worden ontwikkeld. Wiskundekennis draagt bij aan bijvoorbeeld de
ontwikkelingen in de technologie, in de medische wetenschappen, in de natuurkunde
en in de milieuwetenschappen.
Het tweede domein binnen wiskunde is meten. Alles wat binnen het metriek stelsel
valt behoort tot het domein ‘meten’ (lengte, gewicht, inhoud, volume, oppervlakte en
rekenen met geld). We noemen dit ook wel rekenen met decimale getallen.
Daarnaast valt alles wat bestaat uit vaste maateenheden onder het domein meten,
zoals ook rekenen met tijd, kalender en temperatuur onder het domein meten valt.
Maar we kunnen ook denken aan het meten van windkracht en aardbevingen.
Het derde domein is meetkunde. Hieronder valt alles wat te maken heeft met
rekenen in de ruimte, zoals oriëntatie en stand in de ruimte, ruimtelijke patronen,
figuren en vormen en het ruimtelijk construeren. Het gaat in feite om de vertaalslag
van twee- naar driedimensionaal en andersom, van drie- naar tweedimensionaal.
Het vierde domein is verbanden. Dit domein betreft het begrijpen en verwerken van
informatie op basis van (statistische) informatie, tabellen en grafieken. Statistiek ligt
in het verlengde van rekenen. Op basis van statistische gegevens kunnen
verwachtingen voor de toekomst worden benoemd, zoals bijvoorbeeld
bevolkingsgroei en klimaatverandering.
Na de invoering van de euro in 2002 hebben alle basisscholen in relatief korte tijd
hun rekenmethode vervangen. Acht jaar later is de verwachting dat een nieuwe
vervangingsronde vlot van start zal gaan. Niet alleen vanwege de veelal gehanteerde
afschrijvingstermijn van acht jaar, maar ook doordat veel scholen problemen ervaren
met de huidige generatie rekenmethodes.
Bij het keuzetraject kan Koks Gesto de school van dienst zijn middels voorlichting
op locatie of een bezoek aan de showroom in Ochten waar alle nieuwe
rekenmethodes aanwezig zijn.
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Het doel van het rekenen was bij alle volken hetzelfde: overleven.
Door de eigen omgeving te ordenen en te structureren kreeg men greep op de
omgeving en werden de overlevingskansen, met name in moeilijke tijden, groter.
Zo is het tellen ontstaan om te kunnen bepalen hoeveel bezittingen je hebt,
bijvoorbeeld 6 koeien, 10 schapen, 14 kippen en 3 varkens. Het meten is ontstaan
om de oppervlakte van het eigen land te kunnen meten, om afstanden en reistijden
te bepalen. Ook belangrijk is de dagindeling: het ritme van licht en donker, de stand
van de zon en de maan en de seizoenen. Zo ontstonden de klok en de kalender.
Rekenen en meten zijn ook nodig om huizen te kunnen bouwen en om kleding te
maken. En daarvoor heb je weer gereedschap nodig. Kortom: rekenen is onmisbaar
bij het ordenen en structureren van de dagelijkse leefwereld.
Rekenen leerde je op straat van andere mensen. Er waren rekenmeesters die op de
hoek van de markt konden uitrekenen hoeveel je moest betalen als je bijvoorbeeld 3
schapen had gekocht. De mensen bedachten allerlei hulpmiddelen om snel te
kunnen rekenen, denk maar aan de Chinese, de Japanse, de Russische en de
Romeinse abacus en aan de Chinese, Egyptisch en Romeinse cijfers. De mooiste
uitvinding waren echter de Arabische cijfers met het getal nul rond de 7e eeuw voor
Christus. Dat was de uitvinding van het positionele stelsel. Vanaf dat moment leerde
men cijferen.
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1 liter en anderhalve liter staan klaar in de supermarkt. We wegen nog wat groente
af, maar we kijken nauwelijks naar het gewicht op de weegschaal. Alleen de prijs is
van belang.
Om te kunnen overleven waren de mensen in het verleden genoodzaakt om
bijvoorbeeld te kunnen berekenen hoelang de winter duurde en hoeveel
wintervoorraad zij aan aardappels en worsten moesten hebben om de winter te
kunnen doorstaan. Het maken van kaas en boter en het wecken van groenten en
vruchten waren geweldige uitvindingen om gedurende de hele winter toch voldoende
eten in huis te hebben. En zo gingen en gaan de ontwikkelingen altijd maar door. De
mens is gedurende zijn hele bestaan altijd al uitvinder geweest en uitvindingen zijn
altijd gebaseerd op denkwerk en op rekenwerk. Rekenen is de basis van ons
bestaan, in het verleden, nu en in de toekomst.

Als consument hoeven we tegenwoordig weinig meer echt te rekenen, maar al onze
luxe en gemakken waar we tegenwoordig aan gewend zijn, zijn er alleen maar
gekomen door veel denkwerk en rekenwerk van uitvinders. In alle beroepen is
rekenen een essentieel deel van het werk. Daar is kennis van getallen en maten, het
kunnen denken in verhoudingen en het kunnen rekenen met maten uiterst belangrijk.
Om dit rekenwerk te vergemakkelijken gebruiken we rekenmachines en computers,
maar het denkwerk en het bedenken van de berekeningen doen de mensen zelf.
Rekenmachines en computerprogramma’s kunnen alleen uitrekenen wat mensen
bedenken.
Het probleem van rekenen op school is dat kinderen nauwelijks meer ervaren wat het
rekenen echt betekent voor het dagelijkse leven. Daarom is het van het grootste
belang om rekenactiviteiten als meten (lengte, gewicht, inhoud) en meetkunde
regelmatig in te bouwen in de rekenlessen. Alleen maar rekenen uit een boek biedt
de kinderen onvoldoende bagage voor het rekenen in het dagelijks leven en voor hun
toekomstige beroep.
Rekenen voor de toekomst
Ons huidige onderwijs is gebaseerd op (soms vastgeroest in) cultuuroverdracht van
het verleden. Daar is niets mis mee, maar we moeten ons realiseren dat mensen in
het verleden rekenkennis en vaardigheden ontwikkelden met de blik op hun
toekomst. De ontwikkeling van rekenkennis en rekenvaardigheid gaat altijd door. De
rekenmachine en diverse computerprogramma’s, zoals onder andere Excel, zijn daar
de huidige voorbeelden van.

Het rekenen van nu.
Het rekenen van nu leren we op school. We rekenen uit een boek en maken
sommen. Buiten de school is de dagelijkse leefwereld. Zoals wij hierboven hebben
beschreven, hebben de kinderen rekenen nodig om hun eigen leefwereld te kunnen
inrichten, maar, in tegenstelling tot vroeger, moeten zij nu eerst een vertaalslag
maken van het rekenen op school naar het rekenen buiten school. Dat is lastig. Daar
komt bij dat door alle technologische ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de kant-enklare verpakkingen in de supermarkt en het betalen met een pas in plaats van met
echt geld, de functie van het rekenen minder zichtbaar is in de maatschappij. Ouders
laten kinderen minder vaak zelf boodschappen doen. Ook dankzij alle hulpmiddelen
die wij in huis hebben, zoals onder andere de verwarming en de koelkast, hoeven wij
ons nauwelijks meer in te spannen om echt te overleven zoals dat was in vroegere
tijden. Wij realiseren ons niet meer dat al deze gemakken ontstaan zijn door
uitvindingen in het verleden door mensen die het toen wel koud hadden in de winter
en waarbij het voedsel in hete zomers snel bedorven was. Wij ervaren ook
nauwelijks meer wat het metriek stelsel werkelijk betekent. De pakken melk van
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Onze kinderen zijn de uitvinders van de toekomst. Zij moeten in staat zijn om hun
leefwereld te kunnen inrichten en te kunnen afstemmen op de mogelijkheden die zij
dan hebben. Technologische ontwikkelingen gaan altijd door en gaan steeds sneller.
Ook al lijkt het alsof onze leefwereld daardoor steeds makkelijker wordt, niets is
minder waar. De wereld wordt alleen maar steeds complexer en daardoor worden
steeds hogere eisen gesteld aan volwassenen om goed te kunnen functioneren in de
maatschappij. Goede communicatieve vaardigheden en goede rekenwiskundige
kennis en vaardigheden, afgestemd op de ontwikkelingen van nu en met de blik op
de toekomst, zijn daarvoor uiterst belangrijk.
Taal is essentieel om te kunnen communiceren met de medemensen,
rekenen/wiskunde is noodzakelijk om onze leefwereld te kunnen inrichten.
De ontwikkeling van taal en rekenen/wiskunde gaan hand in hand. Het onderwijs
heeft de mooie en uiterst belangrijke taak om onze kinderen te helpen in hun
ontwikkeling op deze gebieden.
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Doelen van het rekenwiskunde-onderwijs

Het rekenwiskunde-onderwijs heeft uiteindelijk drie doelen:
1. het ontwikkelen van algemene kennis en vaardigheden om verder te kunnen leren
(leren)
2. het ontwikkelen van bruikbare kennis en vaardigheden voor een beroep
(loopbaan)
3. het ontwikkelen van bruikbare kennis en vaardigen om te kunnen participeren in
de maatschappij (burgerschap)
Deze drie doelen worden in het beroepsonderwijs vaak in één combinatie genoemd:
leren, loopbaan, burgerschap. In het basisonderwijs lijkt het alsof deze drie doelen
nog ver weg zijn, maar toch is het belangrijk om ze alle drie voor ogen te houden.
Daardoor gaan we met andere ogen naar het onderwijs en naar methodes kijken.
Een andere indeling is elementaire gecijferdheid en functionele gecijferdheid.
Met elementaire gecijferdheid bedoelen we een basispakket van algemene
rekenwiskundige kennis en vaardigheden welke nodig is om te kunnen werken aan
de doelen voor leren, loopbaan en burgerschap. Het is te vergelijken met de
kerndoelen in het basisonderwijs. Daarnaast heeft het onderwijs de taak om ook te
werken aan bruikbare rekenwiskundige kennis en vaardigheden: functionele
gecijferdheid. Dat begint al in het basisonderwijs.
Het ultieme doel van rekenen/wiskunde is dat kinderen uiteindelijk als zelfstandige
volwassenen in staat zijn hun eigen leefwereld te organiseren en te structureren.
Daarvoor is bruikbare rekenwiskundige kennis en vaardigheden onontbeerlijk.
Het onderwijs heeft de taak om de kloof tussen het leren in de school en het
functioneren in het dagelijkse leven buiten de school te dichten.
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Wat is goed rekenwiskunde-onderwijs?

Goed rekenwiskunde-onderwijs biedt de leerlingen optimale kansen om bruikbare
rekenwiskundige kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Dat kan door zoveel
mogelijk functionele situaties te creëren waarin kinderen met elkaar rekenwiskundige
activiteiten uitvoeren en met elkaar communiceren tijdens en over deze activiteiten.
Belangrijke aspecten van goed rekenwiskunde-onderwijs zijn:
1. Het ontwikkelen van rekenwiskundige begrippen in combinatie met
rekenwiskundig handelen. De taal is een belangrijk onderdeel van rekenenwiskunde.
Kinderen leren de rekentaal tijdens het handelen. Deze combinatie is de basis van
inzicht. Dat begint al op zeer jonge leeftijd. Hoe meer ouders, verzorgers en leraren
communiceren met kinderen over allerlei begrippen en hoe meer kinderen kunnen
ervaren, des te meer kansen hebben kinderen voor een goede rekenwiskundige
ontwikkeling.
2. Het ontwikkelen van rekenwiskundig communiceren: kinderen leren met elkaar te
praten over rekenwiskundige onderwerpen en problemen waarbij zij zelf naar
oplossingen zoeken.
Hierbij gaat het niet zozeer om ontwikkeling van rekenwiskundige begrippen, maar
vooral ook om het gezamenlijk bedenken van oplossingen en deze te verklaren,
bijvoorbeeld door leerlingen te laten redeneren over eigenschappen van getallen, of
te laten ontdekken dat er regelmaat zit in de opbouw van ons geldstelsel. Welke
regelmaat?
1 euro is hetzelfde als:
2 munten van 50 cent
50 munten van 2 cent
5 munten van 20 cent
20 munten van 5 cent
10 munten van 10 cent
100 munten van 1 cent
1 munt
van 100 cent
Hoe is dat bij een briefje van 10 euro? En van 100 euro?

Met de munten van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent, kun je alle getallen tot 100 maken.
Probeer maar: Leg met zo weinig mogelijk munten de getallen 15, 51, 37, 73, 46, 64,
99
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3. Rekenen/wiskunde is bij uitstek geschikt om een actieve en onderzoekende
houding te ontwikkelen. Dat kan door kinderen in concrete situaties allerlei
rekenwiskundige opdrachten te laten uitvoeren waarbij zij zelf creatief naar
oplossingen moeten zoeken, bijvoorbeeld allerlei meetactiviteiten in te bouwen in het
programma,
Ook de combinatie met het vak techniek biedt mogelijkheden om leerlingen creatief
te leren denken en probleemoplossend te laten werken. Rekenwiskundig denken
speelt daarbij een belangrijke rol. Kinderen leren rekenenwiskunde gebruiken bij het
‘uitvinden’ van nieuwe dingen. Een opdracht als: maak een vakantiehuisje voor je
huisdier levert veel creatieve vakantieverblijven op voor de hond, poes, hamster of
konijn. Voor leerlingen die geen huisdieren hebben kan een opdracht zijn: Mussen
wonen graag met de hele familie bij elkaar. Ontwerp een mussenkast waar een hele
familie mussen kan wonen maar elk gezin wil daarbinnen wel een eigen nestje
hebben.
Met name in het vak techniek is de toepassing van rekenen/wiskunde zichtbaar en
ervaren de leerlingen het nut van rekenen/wiskunde.
4. Een belangrijke taak van het rekenwiskunde-onderwijs is de leerlingen
voorbereiden op hun toekomst. Dat betekent dat het onderwijs zo goed mogelijk met
de ontwikkelingen van de tijd mee moet gaan. De maatschappij is continu in
ontwikkeling. Volwassenen zijn voortdurend bezig hun leefwereld optimaal in te
richten en her in te richten. Dat doen zij door hun omgeving te organiseren en te
structureren. Dit vraagt om volwassenen die in staat zijn hun kennis en vaardigheden
voortdurend af te stemmen op veranderingen in hun omgeving en op nieuwe
technologische mogelijkheden.

6. Goed rekenwiskunde-onderwijs sluit aan bij de ontwikkeling van leerlingen.
Het rekenwiskunde-onderwijs is gebaseerd op leerstoflijnen welke ontwikkeld zijn op
basis van een veronderstelde gemiddelde ontwikkeling van kinderen.
Voor sommige kinderen in de groep zal het tempo te snel zijn, voor sommige andere
kinderen misschien te langzaam. De leraar is de voortdurende schakel tussen het
kind en de leerstof. Hij of zij wordt verondersteld de leerstof en de wijze waarop de
leerstof wordt aangeboden, af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de
leerlingen (passend onderwijs).
Een goede methode biedt de leerkracht veel mogelijkheden om optimaal te kunnen
flexibiliseren en het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. Het biedt de leerkracht tevens ondersteuning in het nemen van
beslissingen en helpt de leerkracht om verder te kijken dan alleen de methode.
7. Bij goed rekenwiskunde-onderwijs besteedt de leerkracht ook voldoende aandacht
aan de ontwikkeling van rekenwiskundetaal. De methode kan hierbij ondersteunend
werken door de leerkracht te attenderen op de contexttaal, rekentaal en instructietaal
welke in de methode worden gebruikt. Het begrijpen van de taal is voorwaarde om
de rekenwiskundige kennis te kunnen ontwikkelen en om rekenhandelingen en
rekenvaardigheden te kunnen verwoorden. Dit is de basis voor rekenwiskundig
communiceren.

De kinderen van nu zullen moeten worden voorbereid op een leven lang leren. Dat
begint al in de basisschool. Een actieve en onderzoekende leerhouding is hiervoor
de basis (zie vorige alinea). Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen zelf in staat moeten
zijn om nieuwe rekenwiskundige kennis en vaardigheden op te doen in
buitenschoolse situaties. De taak van de school is deze kennis te verwerken in het
rekenwiskunde-onderwijs op school.
5. De belangrijkste opdracht van het rekenwiskunde-onderwijs is het ontwikkelen van
functionele, dus bruikbare rekenwiskundige kennis en vaardigheden. Hierbij kan een
goede rekenwiskunde-methode uitstekende hulp bieden. Zo’n methode reikt de
leerkracht, naast een goede opbouw van de leerstoflijnen en voldoende oefenstof,
ook ideeën aan voor allerlei rekenwiskundige activiteiten waardoor de leerlingen
rekenen/wiskunde leren gebruiken in allerlei dagelijkse situaties.
Bij de meeste methodes wordt gebruik gemaakt van boeken en werkschriften. De
leerlingen werken vanaf groep 3 met een boek. Het is van belang dat wij ons
realiseren dat rekenen uit een boek voor kinderen niet altijd direct te maken heeft
met het rekenen in het dagelijkse leven, ook al lijkt het veel op het rekenen in de
werkelijkheid. Kinderen moeten altijd eerst een vertaalslag maken van het boek naar
het echte rekenen, het doen, in de concrete werkelijkheid. De leraar is de
sleutelfiguur voor de leerlingen om werkelijk betekenis te geven aan het rekenen, dus
om het rekenen uit een boek te koppelen aan rekenactiviteiten in de werkelijkheid.
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Rekenen in de onderbouw

Peuters ontdekken de wereld met hun hele lijf. Zij ontwikkelen zich door te kijken, te
luisteren en te voelen. Zij pakken alles wat ze maar kunnen pakken, bekijken het en
leren het benoemen. Vaak worden dingen eerst uit elkaar gehaald en daarna weer in
elkaar gezet, alleen maar om te ontdekken hoe iets werkt. Het bouwen van torentjes,
het omgooien ervan en weer opnieuw beginnen; klimmen op een stoel, eraf en weer
erop; om een muurtje heen lopen, en nog een keer en nog een keer. Kinderen
houden niet op. In hun spel komt heel vaak herhaling voor en de uitkomst is voor een
kind telkens weer verrassend, ook al hebben ze het tien keer achter elkaar gedaan,
zoals bijvoorbeeld bij kiekeboe-spelletjes.
Kleuters in groep 1 en 2 gaan al bewuster om met de dingen. Zij kijken, voelen,
luisteren al heel gericht en steken hele verhalen af bij alles wat ze doen. Ze leren
analyseren, tellen, ordenen, combineren, construeren en structureren. Zij ontdekken
de wereld en bouwen tegelijkertijd hun eigen wereld. Daardoor krijgen zij greep op
hun omgeving.
Ook de kinderen in groep 3 en 4 zijn nog heel sterk gericht op handelen.
De ontwikkeling van rekenwiskundig handelen in de onderbouw bestaat uit het
ontwikkelen van rekenwiskundige kennis en vaardigheden op de domeinen getallen
en bewerkingen, meten, tijd en meetkunde. Het totaal, zoals hieronder beschreven,
noemen we ontluikende gecijferdheid.
Getallen en bewerkingen
Het ontdekken van getallen en de betekenis ervan beperkt zich niet tot alleen het
leren van telversjes, het tellen van hoeveelheden en het leren van de cijfersymbolen.
Veel belangrijker is het ontdekken van structuren en het ordenen van personen en
dingen in categorieën zoals groot, klein, groter dan, kleiner dan, even groot als of
veel, weinig, meer dan, minder dan en evenveel als. De leerlingen doen dit
aanvankelijk eerst met echte mensen en echte dingen. In een volgende fase, vanaf
ongeveer vijf jaar, kunnen zij ook mensen en dingen op papier herkennen en
ordenen en kunnen zij fiches gebruiken die mensen voorstellen. Zij kunnen dan
bijvoorbeeld mensen sorteren op mannen en vrouwen (vaders en moeders) en
jongens en meisjes. Zij kunnen dat ook benoemen, bijvoorbeeld: 2 moeders, 1 vader,
3 jongens en 4 meisjes. Dit kunnen zij dan ook tekenen op papier. Dit is het begin
van splitsen. Het splitsen zelf en het benoemen van het resultaat is het begin van
optellen en aftrekken (iets erbij doen en eraf doen)
Wie gaan in de bus?Teken en schrijf

Dit concrete handelen met echte objecten, gekoppeld aan het benoemen van de
handeling en van het resultaat is het begin van het ontwikkelen van getalbegrip. De
volgende stap is de combinatie met cijfersymbolen. Alle handelingen waarbij
geordend en geteld wordt, zijn zinvol. Tellen is met name een auditieve activiteit.
Daarbij is het heel belangrijk dat het auditieve tellen ondersteund wordt door echte
handelingen en door afbeeldingen op papier (visuele informatie). Door de koppeling
auditief/visueel kunnen de leerlingen de informatie op verschillende manieren in zich
opnemen. Kinderen kunnen in die leeftijdsfase sterk auditief of sterk visueel zijn.
Door informatie op beide manieren aan te bieden ontwikkelen kinderen zowel het
auditieve als het visuele waarnemen. Dit is een belangrijk element voor het
voorkomen van rekenproblemen. Een volgende stap hierbij is subitizing, ofwel: het
direct herkennen van patronen en hoeveelheden, gekoppeld aan het uitspreken van
getallen en het kiezen van de juiste cijfersymbolen, bijvoorbeeld:
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Als deze basis gelegd is, zijn de leerlingen in staat om bewerkingen uit te voeren,
ofwel sommen te maken. Het is echter aan te raden dat bewerkingen, zoals erbij,
eraf, verdubbelen en halveren, altijd gekoppeld wordt aan betekenisvolle contexten
voordat zij als som worden geschreven en geoefend.
Meten en tijd
Naast het ontwikkelen van het getalbegrip ontwikkelen kinderen ook kennis en
vaardigheden op het gebied van meten en tijd. Het vergelijken van lengte, gewicht en
inhoud door te stappen, te voelen en met water te spelen, is de basis van het
ontwikkelen van maatbegrip. De taal en het doen zijn hierbij uiterst belangrijk. De
begrippen lang, kort, licht, zwaar, veel, weinig, met de daarbij horende
vergelijkingsvormen, langer dan, korter dan, lichter dan, zwaarder dan, meer dan en
minder dan en even lang als, even zwaar als en evenveel als, zijn hierbij de
kernwoorden. Het zelf experimenteren is de basis voor het betekenis geven aan
deze begrippen. Aan het eind van groep 4 is de basis gelegd voor maatbegrip voor
de volgende stap, het metriek stelsel.
Daarnaast ontwikkelen kinderen gevoel voor en besef van tijd. Zij ervaren de
dagindeling, beleven de tijdsduur, leren klokkijken en leren de dagen van de week en
de maanden van het jaar benoemen. Naast het leren van de wijzerklok kunnen
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kinderen vanaf ongeveer 6 jaar al snel ook de cijferklok lezen. Daar groeien zij mee
op. Het leren van de cijferklok is in principe niet moeilijker dan het lezen van de
wijzerklok, misschien zelfs wel makkelijker. Het gaat in feite daarbij alleen om uren
en minuten. Aan het einde van groep 4 kunnen de meeste kinderen goed klokkijken
en kennen zij de dagen van de week en de maanden van het jaar. De meeste
kinderen weten dan ook wanneer zij jarig zijn, bijvoorbeeld op 7 mei.

6

Rekenen in de middenbouw

Getallen en bewerkingen
De leerlingen in groep 5 en 6 zijn in staat om, naast het concrete handelen, al veel
meer bewerkingen uit het hoofd en op papier uit te voeren. De tussenfase hierbij is
het ontwikkelen van denkmodellen op voorstellingsniveau. Deze denkmodellen zijn in
eerste instantie heel sterk gerelateerd aan de concrete werkelijkheid. In een latere
fase kunnen denkmodellen in een steeds abstractere vorm worden weergegeven.
Van concreet niveau naar symbolisch niveau

In het algemeen is het van belang om de kinderen in allerlei verschillende contexten
kennis te laten maken met getallen in de dagelijkse leefwereld, zoals hoeveelheden,
huisnummers, busnummers, getallen in de context van tijd en meten.
Meetkunde
Tot slot is het onderdeel meetkunde van essentieel belang om de ruimte om je heen
te kunnen ordenen. Dit domein bestaat uit de volgende onderdelen:
1. oriëntatie in de ruimte: stand en richting:
Bij stand in de ruimte gaat het om begrippen als op, onder, boven, tussen, voor,
achter, in, uit, links, rechts. De positie van het eigen lichaam staat hierbij centraal.
Bij richting gaat het om begrippen als rechtsaf, linksaf, naar voren, naar achteren,
schuin oversteken, rechtdoor lopen, enzovoort. De leerling beweegt in de ruimte.
Na het ervaren in de ruimte volgt het benoemen en oefenen van dezelfde begrippen
op papier, dus in het tweedimensionale vlak, bijvoorbeeld het aanwijzen van kinderen
op een bepaalde plaats in een foto.
2. ontdekken van vormen: vierkant, driehoek, cirkel, rechthoek, ster, zoon, maan,
enzovoort
3. het ontdekken van patronen / ritme
4. het ontdekken en benoemen van kleuren en kleurschakeringen
5. construeren: bouwen met blokken, knutselen met papier, klei en andere
materialen
6. tekenen (construeren in het platte vlak, van drie- naar twee-dimensionaal).
7. spiegelen
8. licht en schaduw
9. kijklijnen
Al deze activiteiten worden door de kinderen spelenderwijs ontdekt en geoefend.

De leerlingen zijn in staat om eenvoudige problemen op te lossen op basis van
waarnemen en logisch denken. Er ontstaat ook nieuwsgierigheid naar hoe andere
leerlingen problemen oplossen. Zij kunnen onderling al goed communiceren over
rekenwiskundige vraagstukken en zijn ook in staat om samen eenvoudige problemen
op te lossen. Dit samenwerkend leren is een belangrijke vaardigheid voor lifelong
learning, zoals hierboven besproken. Hier kan de basis worden gelegd.
Automatiseren en memoriseren
De nieuwe en vernieuwde methodes besteden over het algemeen meer aandacht
aan automatiseren en memoriseren en zijn meer sturend in het ontwikkelen van
goede algoritmes bij het cijferen.
De leerlingen begrijpen intussen het tientallig stelsel en zijn vertrouwd met de
structuur en waarde van getallen. Zij kennen de tafels en kunnen hoofdrekenen tot
100.
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In de groepen 5 en 6 wordt het getallengebied uitgebreid van 100 naar 1000 en
vervolgens naar 10.000. Zij leren vermenigvuldigen en delen met getallen boven de
10 en maken tegelijkertijd ook kennis met kernbreuken en decimale getallen
(kommagetallen). Bij breuken wordt hard gewerkt aan inzicht en aan breukentaal.
Decimale getallen worden geïntroduceerd aan de hand van het rekenen met geld en
bij meten. Het is in deze fase erg belangrijk dat zij tegelijkertijd ook de samenhang
leren zien tussen hele getallen en breuken en decimale getallen.
Bij het hoofdrekenen is het van belang dat de leerlingen tot 1000 en tot 10.000 met
mooie, ronde getallen de basisbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en
delen vlot kunnen uitvoeren. Daarnaast maken zij kennis met eigenschappen van
getallen en bewerkingen. Zo leren zij bijvoorbeeld dat optellen en aftrekken, maar
ook dat vermenigvuldigen en delen veel met elkaar te maken hebben. bijvoorbeeld:
Maak 100
Getallenmix
[ getallen in cirkels plaatsen]
50 2
4 25
10 10
5 20

50

1000
[idem zoals in kolom 1]
2 500
4 250
8 125

Meten
Bij het domein meten maken de leerlingen kennis met standaardmaten en met het
decimale stelsel. Het is van belang om hier regelmatig, systematisch en met concreet
materiaal aan te werken en ook de maten te benoemen. Leerlingen leren meten,
wegen en inhoud bepalen, maten aflezen en benoemen. Lengte, gewicht en inhoud
hebben als metriek stelsel alles met elkaar te maken, maar worden gebruikt voor
verschillende doeleinden. Als leerlingen hier vanaf het begin vertrouwd mee raken,
hoeft dit geen problemen op te leveren. Belangrijk is dat zij het lijstje met
onderstaande maten kennen, daarmee kunnen experimenteren en daaraan
referentiematen kunnen koppelen. De link met geld kan helpen bij het vertrouwd
raken met matensysteem. In de bovenbouw kan dan vervolgens worden gewerkt aan
het omzetten van bijvoorbeeld 50 cm = 0,50 meter en 500 gram is 0,500 kg en 50 cl
is 0,50 liter. Van belang is dat in het begin de nullen achter de komma blijven staan.

10.000
Maak zelf:

10 100
5 200
1 meter is 100 cm
(meetlint)
½ meter is 50 cm
¼ meter is 25 cm
1/10 meter is 10 cm

50 20
40 25

1 liter is 100 cl (melkpak)
½ liter is 50 cl
¼ liter is 25 cl
1/10 liter is 10 cl

1 kilogram is 1000 gram (1
pak suiker)
½ kg 500 gram
¼ kg is 250 gram
1/10 kg is 100 gram

1 euro = 100 cent [1 euro]
½ euro = 50 cent
¼ euro = 25 cent
1/10 euro is 10 cent
1/5 euro is 20 cent

Bij het onderdeel tijd gaan leerlingen begrijpen dat jaren, maanden, weken, dagen en
uren iets met elkaar te maken hebben. Zij ontdekken de structuur in het
kalendersysteem en leren rekenen met tijd. Hoe dat samenhangt met de stand van
de zon en de maan, zal voor veel leerlingen nog moeilijk zijn.
Bij rekenen op papier maken zij kennis met de algoritmen.
Het kolomsgewijs rekenen is bedoeld om inzicht te ontwikkelen in hoe een algoritme
ontstaat. Uiteindelijk is de kortste vorm van het kolomsgewijs rekenen ook het
snelste algoritme. Het maakt in feite niet uit hoe een algoritme wordt aangeleerd, van
links naar rechts of van rechts naar links (behalve bij delen). Het gaat erom dat
leerlingen begrijpen dat een algoritme altijd tot het juiste antwoord leidt. Zij moeten
wel goed kunnen hoofdrekenen en de tafels beheersen voordat ze kunnen gaan
rekenen op papier.

Meetkunde
Bij meetkunde komen dezelfde onderwerpen aan de orde als in de onderbouw, maar
de leerlingen breiden hun kennis op deze terreinen uit en kunnen meer in detail gaan
werken, preciezer en kunnen complexere opdrachten uitvoeren. De leerlingen zijn
geïnteresseerd in hoe de dingen werken en in het ontwerpen van nieuwe dingen,
zoals bijvoorbeeld het ontwerpen van de hierboven beschreven vogelhuisjes. Juist in
deze leeftijdsfase kunnen creativiteit en een onderzoekende houding enorm worden
gestimuleerd. Meetkunde in combinatie met het vak techniek zijn hiervoor bij uitstek
heel geschikt. Bij goede opdrachten ontwikkelen zij een onderzoekende en
coöperatieve houding. Opdrachten voor samenwerkend leren kunnen juist in deze
leeftijdsfase worden gestart.
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7

Rekenen in de bovenbouw

Getallen en bewerkingen
De leerlingen worden verondersteld vlot te kunnen beschikken over alle
basisvaardigheden. Zij kunnen hoofdrekenen met mooie, ronde getallen tot
1.000.000. Zij kunnen berekeningen uitvoeren op papier en kunnen daarbij gebruik
maken van algoritmes en van de rekenmachine. Zij kunnen schattend rekenen met
lastige getallen.
Naast het hoofdrekenen en rekenen op papier oefenen de leerlingen het gebruik van
de rekenmachine. De rekenmachine krijgt een functionele plaats in de bovenbouw.
Ook is het gewenst de leerlingen berekeningen te laten uitvoeren met Excel.
In groep 7 en 8 kunnen leerlingen meer complexe opdrachten uitvoeren. Juist in
deze fase blijft het enorm belangrijk om rekenvaardigheden te koppelen aan
opdrachten uit de dagelijkse leefwereld, zodat de leerlingen zich de gebruikswaarde
van rekenenwiskunde goed realiseren. Daarnaast heeft zeker zin om leerlingen ook
met kale sommen te laten werken, maar dan wel met opdrachten waarbij zij ook echt
moeten nadenken en rekenen, dus niet alleen maar rijtjes sommen om te oefenen.
Met name opdrachten waarbij een beroep wordt gedaan op logisch redeneren zijn
van belang.
Het is belangrijk dat zij nog regelmatig bewerkingen uitvoeren op basis van inzicht.
Hierbij kunnen tabelsommen ondersteunend werken, bijvoorbeeld: reken uit: 251 x
54.
De leerlingen kunnen schattend het antwoord bepalen, zij kunnen de bewerking
uitvoeren met het algoritme en met de rekenmachine, maar ook met onderstaande
tabel. Het voordeel van de tabel is dat alle tussenstappen zichtbaar zijn en door de
structuur van de tabel zullen de leerlingen minder snel fouten maken.
X
50
4
Totaal

200

50

1

Totaal

Ditzelfde geldt voor het rekenen met procenten. Alle leerlingen worden verondersteld
te kunnen rekenen met mooie percentages. De betere rekenaars kunnen alle
bewerkingen met procenten uitvoeren.
Ook het uitvoeren van rekenbewerkingen in Excel is belangrijk. Leerlingen kunnen
zelf eenvoudige formules invoeren, zoals optellen, aftrekken, het gemiddelde
berekenen, korting en btw berekenen, de rente berekenen van hun eigen spaargeld.
Meten
Bij het onderdeel meten leren de leerlingen werken met het volledige metriek stelsel.
Dit is voor vele beroepen essentieel, alhoewel elk beroep daarbinnen veelal eigen
specifieke maten gebruikt. Zo zal een verpleegster veel met milliliters en
milligrammen werken, terwijl een timmerman veel met lengtematen en
oppervlaktematen zal rekenen. Bij een groentehandel zal wegen het belangrijkste
zijn. Ook hier is het praktisch kunnen gebruiken van maateenheden en het uitvoeren
van berekeningen in allerlei dagelijkse meetsituaties van belang. Rekenen met
maten op papier, zoals bijvoorbeeld het omzetten van maten, werkt niet als
leerlingen niet in de praktijk ervaren wat er gebeurt. Weten dat 1 cm even lang is als
10 millimeter en dat 8 mm dan hetzelfde is als 0,8 cm, werkt alleen als leerlingen dit
zelf kunnen meten.
Ook is het van belang dat leerlingen de onderlinge relaties binnen het metrieke
stelsel kennen en begrijpen, bijvoorbeeld dat er in een vat van 8 x 6 x 5 dm3 240 liter
water kan.
Een goede beheersing van het metriek stelsel is basis om te kunnen functioneren in
vele beroepen.
Daarnaast verkennen de leerlingen ook andere maatsystemen zoals het imperial
system, en bij temperatuur Celsius en Fahrenheit.
Bij het onderdeel tijd wordt verondersteld dat leerlingen vlot kunnen rekenen met
uren, minuten, seconden, dagen, maanden, jaren, enzovoort.
Meetkunde
Meetkunde en het vak techniek bieden optimale kansen om leerlingen creatief te
laten ontwerpen en allerlei ruimtelijke ervaringen op te doen. Belangrijk hierbij is dat
zij leren beredeneren wat zij gaan doen, waarop dat is gebaseerd en wat de
gevolgen kunnen zijn van hun handelingen. De leerlingen leren plannen, uitvoeren
en reflecteren.

Breuken en decimale getallen krijgen nadrukkelijk een plaats in de bovenbouw.
Leerlingen werken aan inzicht en aan bewerkingen. Hier ligt altijd weer de moeilijke
vraag tot hoever de leerlingen kunnen komen. Eenvoudige bewerkingen met
stambreuken en de meest voorkomende breuken als ¾, 2/3 4/5 enzovoort zijn voor
vele leerlingen nog wel te doen. Bewerkingen als 7/16 + 3/7 zijn veel moeilijker en
doen een groot beroep op inzicht.
Voor de zwakkere rekenaars is het voldoende als zij de basisbewerkingen met de
meest voorkomende breuken kunnen uitvoeren en daarbij in staat zijn om breuken
om te kunnen zetten naar decimale getallen. De rekenmachine is hierbij een goed
hulpmiddel.
Kunnen rekenen met decimale getallen, zonder en met de rekenmachine, is in de
huidige maatschappij erg belangrijk.
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Aansluiting met het voortgezet onderwijs

Leerlingen in groep 8 stromen op zeer verschillende niveaus uit naar het voortgezet
onderwijs. In 2008 is het rapport van de commissie Meijerink over doorlopende
leerlijnen gepubliceerd. Het voortgezet onderwijs is nu verplicht om te werken aan
het onderhouden en verder ontwikkelen van de rekenkennis en rekenvaardigheid van
de leerlingen. Het rekenonderwijs moet aansluiten op het niveau waarop de
leerlingen binnenkomen. Hiervoor is een goede inhoudelijke overdracht van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs erg belangrijk. Een lijstje met citoscores is hiervoor niet voldoende. Scholen voor voortgezet onderwijs zijn gebaat bij
inhoudelijke informatie over leerlingen per domein.
Het voortgezet onderwijs heeft ook de taak om te werken aan verdere ontwikkeling
op gebied van rekenen, afgestemd op de richting die de leerlingen volgen. Zo zal het
rekenonderwijs in havo en vwo er anders uitzien als in het vmbo. Dit houdt in dat
docenten in het voortgezet onderwijs zich de komende jaren zullen gaan verdiepen in
de didactiek van het rekenwiskunde-onderwijs in het basisonderwijs om werkelijk
doorlopende leerlijnen te kunnen concretiseren. Een goede samenwerking tussen
scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs is hierbij voorwaarde.
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Rekenproblemen

Ondanks alle pogingen om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de
leerlingen, zijn er altijd leerlingen voor wie het onderwijs te snel of te langzaam gaat
en zijn er kinderen die stagneren in hun ontwikkeling.
Bij veel leerlingen wordt in groep 3 al duidelijk welke leerlingen snel gaan of
langzaam. Dat is op zich geen probleem, als maar geprobeerd wordt optimaal af te
stemmen op het tempo en de onderwijsbehoefte van die leerlingen.
Daarnaast zijn er leerlingen die zich normaal ontwikkelen maar die problemen gaan
krijgen met rekenen omdat het onderwijs niet goed aansluit bij hun
onderwijsbehoefte. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Het is daarom belangrijk
om vanaf het begin van groep 1 de ontwikkeling van kinderen systematisch te volgen
en direct in te grijpen als problemen zichtbaar worden. Een goed opgezet systeem
voor rekenbeleid en zorgbeleid is hierbij noodzaak. Ook is het van belang dat leraren
met elkaar in elke school werken aan teamdeskundigheid en er gezamenlijk voor
zorgen dat leerlingen met problemen zo goed mogelijk worden begeleid.
Momenteel wordt er in opdracht van het Ministerie van Onderwijs gewerkt aan het
landelijk protocol voor het begeleiden van leerlingen met ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie (Protocol ERWD). Dit zal in het voorjaar van 2010 worden
gepubliceerd. Alle scholen ontvangen dan richtlijnen voor het geven van goed
rekenwiskunde-onderwijs en voor het begeleiden van leerlingen die problemen
ondervinden bij rekenen.
Het project wordt uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Ontwikkeling van
het Rekenwiskunde-onderwijs. (NVORWO). Meer over de ontwikkeling van dit
protocol kunt u lezen op de website www.nvorwo.nl en in het tijdschrift Volgens
Bartjens... (www.volgensbartjens.nl)
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Kenmerken van een goede rekenwiskunde-methode

Didactiek
Een goede rekenwiskundemethode hanteert een zorgvuldig uitgewerkte didactiek.
Methodes verschillen in hun keuze ten aanzien van didactiek. 30 Jaar geleden waren
de mechanistische methodes gemeengoed. In de periode daarna heeft de
realistische didactiek aan terrein gewonnen. Momenteel staat de realistische
didactiek juist weer ter discussie, en zien we in de methodes mengvormen ontstaan.
De discussie over de effectiviteit van de methodieken zal nog enige tijd voortduren.
Vergelijkbare discussie in andere landen (Verenigde Staten, Nieuw Zeeland) hebben
bijvoorbeeld uiteenlopende verschillende adviezen opgeleverd.
Vooruitlopend op deze onderzoeken, gaat onze voorkeur uit naar een methodiek die
het inzicht bevordert. De reden hiervoor is dat de mate van gecijferdheid die van
burgers in onze samenleving verwacht wordt op een steeds hoger niveau komt.
Vroeger moest je in een winkel met de hand optellen, of delen. Toen was de
staartdeling handig. Tegenwoordig is alles geautomatiseerd. Rekenmachines,
excelprogramma’s, kassa’s voeren de berekeningen voor je uit. Nu is het van veel
groter belang dat je uitkomsten kunt verifiëren. Daarvoor heb je inzicht nodig.
Fasering leerstappen
Eerder in dit artikel zijn wij uitgebreid ingegaan op de fasering van de leerstof, en het
belang om – als je vanuit inzicht wilt gaan rekenen – de volgende stappen te
doorlopen:
• Verkennen, vanuit het handelen van het kind zelf
• Oefenen vanuit realistische context
• Oefenen van wiskundig model
• Automatiseren en memoriseren
• Toepassen
Als al deze fasen doorlopen zijn, zijn de leerlingen uitstekend in staat om de “kale
som” te maken. Hun kennis is dan gebaseerd op inzicht, waardoor deze veel langer
beklijft.
Bij het bestuderen van de nieuwe generatie methodes heeft het zin om te kijken in
hoeverre deze fasen systematisch in de opbouw van de leerstof terugkomen.
Automatiseren
Kritiek op de vorige generatie methodes concentreert zich op het automatiseren en
memoriseren. Dit is een belangrijke fase, waar de nieuwe generatie methodes, meer
dan voorheen, specifiek aandacht aan zullen besteden. Hierbij past wel een
kanttekening: Voor zwakke leerlingen kan het grote problemen opleveren als zij te
vroeg deze fase ingaan.
Het is van belang om de leerstap van het automatiseren en memoriseren specifiek te
volgen. Methodes zullen u daar op verschillende manieren in faciliteren: het zij door
specifieke opdrachten in de leerlingenmaterialen, hetzij door speciale toetsen waarbij
gekeken wordt naar de leerstof die geautomatiseerd en gememoriseerd beheerst
dient te worden.
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Methode als instrument
Verder is het van belang dat u zich thuis voelt bij de methode. Voor u, als leerkracht,
is het van belang om te begrijpen waarom de auteurs bepaalde keuzes hebben
gemaakt. Want u bent degene, die in de klas op een flexibele manier met de
methode om gaat. De methode is uw instrument, en kan u ondersteunen. Maar u
bent degene die het onderwijs op maat maakt, gebaseerd op de behoeften van uw
leerlingen. De methode moet bij u passen, en moet u op een toegankelijke wijze de
informatie verschaffen die u nodig heeft .
Door de zorgvuldige opbouw in doelen en de handige organisatiestructuur, in
combinatie met de op maat gesneden materialen en toetsen, lijkt het vaak alsof de
methode een keurslijf is geworden. Maar dat is allerminst het geval. Hoe
transparanter een methode, hoe makkelijker het voor u wordt om keuzes te maken.
Enkele tips:
Doelenoverzichten
Veel methodes hebben overzichten van de doelen, per blok en per les. U zult zien
dat deze doelen vaak al gedefinieerd zijn naar lesfase: verkennen, inoefenen,
automatiseren of toepassen. Dit expliciete benoemen geeft u zicht op de wijze
waarop u kunt differentiëren: een stapje terug zetten in fase: heeft een leerling
moeite met het inoefenen, dan moet u even terug naar de verkennende fase, die
vaak concreet handelend is. Lukt het automatiseren nog niet, dan moet er eerst
geoefend worden, vaak met ondersteunende modellen. Wilt u de doelenoverzichten
gebruiken als bron voor keuzes t.a.v. differentiatie, dan vereist dat, dat u een goede
kennis heeft van de wijze waarop de doelen in de lessen zijn uitgewerkt.
Als u de doelenoverzichten bestudeert, zal het u opvallen dat de leerstof vaak in
kleine stapjes wordt aangeboden. De doelenoverzichten kunnen daarmee voor u een
handige bron zijn om keuzes te maken: waar bevindt zich extra oefenstof, of op
welke wijze kan ik juist inkorten?
Leerlijnen
In de leerlijnoverzichten, (die soms per leerjaar, per half jaar, per blok, en soms op
meerdere wijzen gerangschikt zijn) vindt u de beschrijving van de leerstoflijnen,
ingebed in de gekozen didactiek. In wezen zijn de leerstoflijnen de verantwoording
en toelichting op de doelenoverzichten. De leerlijnoverzichten maken u duidelijk hoe
de fasering van de leerstof over een leerjaar loopt, en voegen daar de fasering van
de didactiek aan toe. U ziet hier dus niet alleen wanneer de leerlingen starten met
het aanleren van de tafels, en wanneer de leerlingen geacht worden deze
geautomatiseerd te beheersen, maar ook via welke didactische stappen het
leerproces verloopt.
Om een methode optimaal te benutten, voor alle leerlingen, maar zeker voor de
leerlingen die extra zorg behoeven, is kennis van deze leerstoflijnen onontbeerlijk.
Juist voor deze leerlingen zult u vaak een stapje terug moeten doen in de lijn. En dat
betekent veelal niet alleen een stapje terug doen in getalgebied, maar ook
abstrahering: terug van de kale som naar de wiskundige context, of van de
wiskundige context naar de realistische context, of van de realistische context naar
het handelen.
Ook voor het versneld inzetten van leerlijnen of voor het compacten, zijn de
leerlijnoverzichten een mooie bron: u kunt de cruciale leerstappen er uit filteren, en
blijft oog houden voor eerdere en latere stappen die gezet moeten worden.
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De lessen
In de leerlingmaterialen zijn de opbouw van de leerstof en de fasering van de
didactiek uitgewerkt in opdrachten. Bij een goede methode zijn deze leerstappen
zorgvuldig uitgewerkt, zodat de leerlingen als vanzelf in de lijn worden meegenomen.
In de lesbeschrijvingen zullen de methodes u een handreiking geven met betrekking
tot de instructie. Veelal concentreert zich dit op het stellen van de juiste vragen aan
de leerlingen.
De lessen hebben over het algemeen een structuur die de didactiek ondersteunt.
Vaste activiteiten of leerinhouden komen op vaste momenten terug. Aan de hand van
deze structuur kunt u korte termijnkeuzes maken, om bijvoorbeeld incidenteel
leerstof te schrappen. Omdat alle leerstof regelmatig terugkomt en in kleine stappen
herhaald wordt, kan dit op een verantwoorde manier gebeuren.
Buiten de methode om
De methode is één instrument, dat u kunt gebruiken, maar er zijn er natuurlijk
meerdere mogelijk. Hoe beter u op de hoogte bent van de leerstoflijnen en de
gekozen didactiek, hoe beter u ook in staat zult zijn om op basis van de behoeften
van uw groep eigen keuzes te maken en maatwerk te leveren. Goede
informatiebronnen zijn het tijdschrift Volgens Bartjens en – wetenschappelijker van
insteek- de PANAMA-post. Ook digitaal is goede en zinvolle informatie te vinden.
Methodes hebben websites waar actuele links in staan.
Aangepaste leerstof
In het algemeen zijn er 2 categorieën leerlingen die aangepaste leerstof nodig
hebben. Dit betreft de zwakke rekenaars, en de hele goede rekenaars.
Voor de zwakke rekenaars zullen alle methodes een minimumlijn bieden. Toch zullen
er leerlingen zijn voor wie ook deze lijn te snel gaat. Sommige methodes kiezen er
voor om deze leerlingen binnen de methode te laten werken, maar met een ander
tempo, meer ondersteuning (bijvoorbeeld met concrete materialen) en één op één
begeleiding in de instructie. Een aantal methodes kiest er voor om deze leerling een
van de methode losgekoppeld programma te laten doorlopen, zoals Maatwerk
Rekenen.
De betere rekenaars kunnen juist een compactere lijn aan: deze leerlingen kunnen
een snellere route volgen. Zij hebben over het algemeen minder instructie en
oefentijd nodig. Dat betekent overigens niet dat deze leerlingen het hele programma
zelfstandig, en met zeer beperkte inoefening kunnen doorlopen: ook zij hebben
instructie nodig, en om de opgedane kennis te laten beklijven zullen ook zij moeten
memoriseren. Methodes zullen in de handleiding of op de website de mogelijkheden
tot compacting aangeven.
De goede rekenaars hebben niet alleen baat bij complexere leerstof, maar ook bij
een aangepaste didactiek, die hen leert leren. Van deze leerlingen – de toekomstig
hooggecijferden – zien we graag dat zij leren om zich daadwerkelijk vast te bijten in
de stof, kennis opdoen door fouten te durven maken en deze evalueren, in
samenwerking te leren, en problemen op te lossen waarin vakgebieden zijn
geïntegreerd.
Voor deze leerlingen zijn interessante additionele materialen beschikbaar.
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Leerstoflijnen
Wettelijk gezien dient het rekenwiskundeonderwijs te voldoen aan de kerndoelen, en
alle methodes stellen zich ten doel de kerndoelen volledig te dekken. De kerndoelen
zijn echter zo algemeen geformuleerd, dat zij weliswaar einddoelen zijn, maar weinig
richting geven aan de concrete invulling van het onderwijs. Dat doen de methodes.
Alle methodes zijn gebouwd rond leerstoflijnen. In deze lijnen wordt de
rekenwiskunde-inhoud van de te leren stof uiteengerafeld in kleinere doelen, zodat
de leerlingen in overzichtelijke eenheden (blokken, lessen, activiteiten en opgaven)
de inhouden kunnen leren. In deze doelen zult u een combinatie vinden van de
leerstof (bijvoorbeeld het splitsen tot 10) en didactiek (bijvoorbeeld het verkennen
van, memoriseren of toepassen).
De opbouw van de leerstoflijnen in de methodes zijn een combinatie van
voorbeeldlijnen, (zoals bijvoorbeeld de specificaties van de kerndoelen door het SLO,
de TAL-leerlijnen, de fasering van het CITO-leerlingvolgsysteem) en de visie van de
auteurs.
Een belangrijke toetssteen bij de nieuwe generatie methodes is het rapport “Over de
drempels met taal en rekenen” dat in 2008 door de commissie Meijerink is
gepubliceerd. In dit rapport worden doelen op verschillende niveaus beschreven.
Voor de methodes in het basisonderwijs zijn de doelen op fundamenteel niveau 1 en
de doelen op streefniveau 1 relevant.
U zult in de methodes de volgende leerstoflijnen tegenkomen:
Getallen en bewerkingen
Breuken, procenten, verhoudingen, decimale getallen
Meten (inclusief tijd en geld)
Meetkunde
Informatieverwerking (verbanden)
Regelmatig is leerstof binnen meerdere lijnen terug te vinden. Een breuk is een getal,
maar geeft ook een verhouding weer, en gebruik je binnen het domein meten…
Methodes verschillen in de wijze waarop de leerstoflijnen aangeboden worden: al
dan niet uitgesplitst naar domein – met soms vaste lessen binnen een vaste structuur
of juist een meer incidenteel aanbod, wel of geen specifieke plaatsen waar de
samenhang aan bod komt. In de algemene gedeelten van de handleidingen kunt u
de visie van de auteurs en de gemaakte keuzes terugvinden.
Organisatie
Welke methode u ook kiest, hij zal binnen het organisatorische kader van uw school
moeten passen.
Jaarplan
In Nederland hebben we langere en kortere schooljaren. Met een beetje pech moet u
het leerstofaanbod van een leerjaar in 38 weken proppen. Soms zult u 42 weken tot
uw beschikking hebben. Een goede methode moet zo in elkaar zitten dat u ook in
een korter leerjaar toch het programma kunt doorlopen. Daarom bieden methodes
meestal voor 36 weken leerstof aan. Per week zal er 4 of 5 uur aan rekenen besteed
worden, in lessen die 45 tot 60 minuten duren. Hoewel het aantrekkelijk kan lijken om
een verkort programma te volgen, is dat toch niet aan te raden. Onderzoeken wijzen
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uit dat juist verlenging van leertijd één van de belangrijkste factoren is in de
verhoging van het rekenniveau. Dus de algemene lijn is: liever meer dan minder!
Overigens: in methodes is altijd veel inoefenstof en extra herhaling opgenomen. Dus
als er eens een les uitvalt hoeft u zich geen grote zorgen te maken.
De organisatie per blok
De methodes delen de leerstof in blokken. Kenmerkend voor de blokken is, dat ze
een periode omvatten waarin nieuwe leerstof wordt aangeboden en ingeoefend, en
dat eerder aangeboden leersof wordt onderhouden. Een blok wordt altijd afgesloten
met een toets, op basis waarvan u kunt kijken of de leerlingen het methodetempo
voldoende goed kunnen volgend. Over het algemeen is er na de toets nog ruimte
ingebouwd om leerlingen die dat nodig hebben nog extra begeleiding te geven. De
lengte van de blokken kan behoorlijk variëren. Het is alleszins zinvol om bij de keuze
van de methode het aantal blokken, het aantal toetsmomenten en de ruimte die er is
voor herinstructie na de toets in overweging te nemen. Sluit de blokstructuur
bijvoorbeeld aan bij uw jaarplan, en uw rapportagemomenten? Vindt u de periode
van instructie en oefening in relatie tot de toets voldoende lang, of juist te lang?
Vaak hebben methodes nog een dieper liggende laag in de blokken. Er zijn
methodes die bijvoorbeeld in een vast stramien bepaalde lessen koppelen aan
bepaalde leerstof, waardoor op vaste momenten het optellen en aftrekken, het
vermenigvuldigen en delen of meten en meetkunde aan bod komen. Een dergelijke
transparante structuur geeft u extra sturingsmogelijkheden. Andere methodes kiezen
juist voor een meer gemengd aanbod.
De organisatie van de lessen
De wijze waarop de lessen zijn gestructureerd is sterk afhankelijk van de didactische
keuzes die binnen de methode zijn gemaakt. Vaak zult u zien dat de lessen zijn
opgebouwd uit vaste herkenbare momenten. Alle methodes hebben
instructiemomenten en tijd voor inoefenen. Maar, een goede methode heeft over het
algemeen een verfijndere lesstructuur, die er voor zorgt dat de gekozen werkvormen
naadloos passen binnen de didactiek.
Als voorbeeld: methodes die uitgaan van preventie van rekenproblemen, zullen
veelal gebruik maken van pre-instructie, of handelende activiteiten voorafgaand aan
de instructie met het boek. Methodes die meer curatief ingesteld zijn, zullen op
instructiemomenten in het boek een moment van verlengde instructie laten volgen.
Methodes zullen meer of minder tijd inruimen voor begeleiden van zwakkere of
betere leerlingen. Ze zullen ook in meer of mindere mate verschillende werkvormen,
zoals samenwerkend leren, toepassen.
Het is van belang of de lesstructuur het door u gewenste onderwijs ook ondersteunt.
Kernvragen wat betreft de organisatie hierbij zijn:
Hoe vaak vindt de instructie plaats, en op welke momenten? En past dat binnen onze
visie? Heeft u een homogene groep, dan zullen alle methodes daar een werkbare en
effectieve vorm voor aanbieden. Heeft u een combinatiegroep, of werkt u met
weektaken, dan is de tijd die u voor instructie kunt inzetten per groep (je)
waarschijnlijk beperkter. Faciliteert de methode dit?
Sommige methodes zullen momenten van samenwerken leren inbouwen, waarin
leerlingen met elkaar nieuwe leerstof verkennen, en waarin ze uitgedaagd worden
om samen te werken.
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Op welke momenten oefenen de leerlingen de leerstof in? Binnen alle methodes
zullen de leerlingen gedurende langere of kortere periodes zelfstandig aan het werk
zijn. De lengte van deze periode kan variëren. Staat de lengte van deze periode in
verhouding tot de tijd waarin leerlingen zich zelfstandig kunnen concentreren? Is er
voor u de mogelijkheid om de zelfstandig werkende leerlingen die dat nodig hebben
te ondersteunen? Heeft u een combinatiegroep, dan is natuurlijk de lengte van deze
periode en de mate waarin de leerlingen zonder uw aandacht zinvol aan het werk zijn
een relevante factor in de effectiviteit van de methode in uw school.
Flexibiliseren
Van tijd tot tijd zult u moeten flexibiliseren. Er zijn periodes in het jaar waarin het
gewone weekritme onder zware druk komt te staan, zoals in de maand december.
Het kan heel goed zijn dat u in dergelijke periodes niet alleen gebruik wilt maken van
de ruimte voor uitloop die een methode in het totale jaarprogramma biedt, maar ook
binnen een blok of een les wat wilt inkorten. De keuzes die u dan kunt maken zijn
sterk afhankelijk van het niveau van uw groep. Over het algemeen bieden methodes
leerstof zeer gefaseerd aan, en is er veel ruimte voor oefening en herhaling. Het is
fijn als een methode een doorzichtige structuur heeft, zodat u op basis daarvan
keuzes kunt maken. Een helder overzicht van de doorgaande leerlijnen, de doelen
per les en de toetsdoelen kan daarbij van groot nut zijn. Op basis van de doelen en
de kenmerken van de groep kunt u er dan bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde
lessen, of lesonderdelen, over te slaan of op een ander moment aan te bieden.
Organisatie van de differentiatie
In iedere groep zijn leerlingen die het tempo minder goed kunnen volgens, en
leerlingen die vooruit snellen. Beide groepen leerlingen hebben specifieke leerstof op
maat nodig, en hebben de momenten nodig waarop ze begeleiding, individueel of in
de kleine groep kunnen krijgen. Dit betekent dat een methode voldoende vrije ruimte
voor de leerkracht moet inbouwen, om ook deze specifieke groepjes te
ondersteunen. Voor de sociale cohesie in de groep is het ook belangrijk dat deze
leerlingen – die misschien bij de groepsinstructie minder aan bod komen – tijd en
gelegenheid krijgen om hun opgedane kennis en ervaringen met de andere
leerlingen te delen.
Materialen
Hoe vreemd het wellicht ook klinkt, ook de materiaalsamenstelling van een methode
moet binnen uw organisatorische mogelijkheden passen. De papieren onderdelen
zullen in dit opzicht niet zo’n probleem vormen (hoewel je voor veel wel kopieerwerk
natuurlijk voldoende voorbereidingstijd moet rekenen).
Interessanter in dit geval zijn echter de mogelijkheden die ICT biedt. Nieuwe
materialen bieden nieuwe lesmogelijkheden en nieuwe uitdagingen!
Methodes zullen programma’s met oefenstof aanbieden. Veel scholen vinden het
wenselijk dat alle leerlingen evenveel tijd achter de computer doorbrengen. Heeft u
voldoende computers om de leerlingen deze programma’s te laten toepassen? Over
het algemeen past dit prima binnen de tijd die voor het zelfstandig werken is
ingeruimd, en zullen de programma’s zelfs de leerlingen één voor één oproepen.
Digitale toetsprogramma’s vormen een interessante categorie. Digitaal toetsen is
buitengewoon effectief, en bespaart u veel nakijkwerk. Een goed toetsprogramma zal
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de resultaten meteen voor u registreren en desgewenst een handelingsplan
genereren. Digitale toetsen kunnen met betrekking tot het automatiseren een
tijdsindicator mee laten lopen. Al met al een hele vooruitgang ten opzichte van het
verleden. Echter… de methodes zullen er vanuit gaan dat de leerlingen de
voortgangstoetsen op hetzelfde moment maken en daarvoor heeft u waarschijnlijk
veel computers tegelijk nodig voor uw groep!
Daar waar de computerprogramma’s door de leerlingen worden gebruikt, biedt de
toepassing van het digibord verdiepingmogelijkheden voor de klassikale lesfasen. De
instructie wordt effectiever, omdat de leerlingen op het bord de gebruikte materialen
zien, u de verschillende modellen kunt projecteren, en wellicht animaties. Ook is het
digibord effectief bij het gezamenlijk nakijken (de antwoordenboekjes hoeven niet
meer te rouleren, dat spaart tijd), en de reflectie op de les. Veel digibordapplicaties
zullen ook de mogelijkheid bieden om extra oefenstof te genereren.
Toetsing en evaluatie
De voortgang van de leerlingen kan op verschillende wijzen getoetst worden. De
meest gebruikte toetsvormen in het rekenonderwijs zijn de summatieve toetsing, de
formatieve toetsing en de observaties. Elk van de toetsvormen is zinvol, en elk van
de toetsvormen levert een eigen type informatie op, die u helpt om samen met de
leerlingen een leerpad op maat te ontwikkelen.
Summatieve toetsing
De summatieve toetsing is een “harde meting”. Specifiek vastgelegde leerstofdoelen
worden methodeonafhankelijk getoetst en de stand van zaken per leerling wordt
vergeleken met een grote, objectieve controlegroep. Summatieve toeten zijn geijkt,
de resultaten zijn onafhankelijk en objectief. Voorbeelden van dit type toetsen zijn het
CITO LVS, de entreetoets en de eindtoets.
Voor het samenstellen van dit type summatieve toetsen wordt in het algemeen
gebruik gemaakt van de leermiddelen die door de grootste groep leerlingen in het
basisonderwijs wordt gebruikt. Naar aanleiding van de doorgaande leerlijnen die door
de commissie Meijerink zijn ontwikkeld, zullen de komende jaren ook toetsen op de
markt komen die los van de bestaande middelen worden ontwikkeld en daarmee een
nog objectiever beeld zullen geven.
Resultaten van dit type toetsen zijn geijkt. Dat betekent, dat als alle leerlingen van
een groep bijvoorbeeld bij het CITO LVS uitvallen op specifiek onderdeel omdat dat
in de methode pas later aan bod komt, dat in de totaalbeoordeling is meegenomen.
Het is dus niet zo dat de leerlingen dan lager scoren ’omdat een onderdeel nog niet
in de methode zat’, want die foutscore wordt gecompenseerd met onderdelen die wel
in de gebruikte methode zitten, en weer niet in andere methodes.
De resultaten van de summatieve toetsing kunnen op verschillende manieren
worden gebruikt. Op leerling-niveau geeft de toets een objectief beeld van het niveau
van het kind t.o.v zijn of haar leeftijdgenoten. Op groepsniveau zijn de resultaten met
name relevant om te kijken hoe de groep scoort binnen specifieke leerstofonderdelen
of leerstoflijnen (hierin zult u echter wel rekening moeten houden met de methodeinvloeden, dus uitval van de complete groep kan vaak een indicatie zijn dat bepaalde
leerstof in de methode nog niet aan bod is geweest en hoeft dus niet zorgwekkend
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zijn). Bij de groep is het met name interessant om de ontwikkeling door de jaren heen
te volgen. Dit kan u als leerkracht informatie geven over de kwaliteit van het gegeven
onderwijs.
Formatieve toetsing
Onder de formatieve toetsing vallen de voortgangstoetsen van een methode,
gecombineerd met de observaties. De formatieve toetsing geeft aan in welke mate
de leerlingen het aanbod van de methode kunnen volgen, in het tempo dat door de
methode is gewenst. Grofweg kun je zeggen, dat als de leerlingen voldoende scoren
op de formatieve toetsen, ze ook de einddoelen van de methode zullen behalen (en
dus de kerndoelen, want daar zijn de methodes tenslotte op geschreven). De
formatieve toets is niet geijkt naar grote controlegroepen. Dit type toets wordt over
het algemeen aangeboden per blok, en wordt soms uitgesplitst naar minimum en
basisdoelen. Afhankelijk van de keuze van de methodeontwikkelaars, kunnen
verschillende leerstappen worden getoetst. Als er in een blok veel geoefend is met
denkmodellen, mogen de leerlingen het denkmodel ook bij de toets gebruiken. Een
goede toets zal dus niet alleen bestaan uit kale sommen! Observaties vinden vaker
plaats.
Een goede formatieve toets geeft aan welke doelen er precies getoetst worden,
waar de getoetste leerstof zich in de totale leerstoflijn bevindt, en wat – op basis van
de toetsresultaten - vervolgstappen zijn, binnen die lijn. Een goede formatieve
toetsing omvat naast toetsing op papier of digitaal (dit is beide mogelijk en
verantwoord) ook observaties.
Automatiseringstoetsen vallen ook onder de formatieve toetsen: zij toetsen een
specifieke, belangrijke leerstap. De timing van dat wat geautomatiseerd beheerst
dient te worden, is methodeafhankelijk.
Om de formatieve toetsen optimaal te kunnen gebruiken, is het van belang dat ze
met een logische interval worden toegepast (de meeste methodes doen dit om de 3
tot 5 weken).
In een methode zullen de auteurs er vanuit gaan dat minimaal 80% van de leerlingen
het tempo van de methode zonder, of met slechts weinig extra instructie kunnen
volgen. Meestal scoort dan ook 80% van de leerlingen goed op dit type toetsen.
Belang van observaties
In het algemeen wordt de leerstof aangeboden via verschillende didactische stappen:
vanuit het handelen of de realistische context, naar steeds abstractere werkvormen,
totdat tenslotte de kale som is bereikt.
Met papieren toetsen kun je zien of de leerlingen tot de juiste uitkomst komen.
Hebben de leerlingen de gelegenheid om antwoorden uitgebreider op te schrijven,
dan geeft dit de mogelijkheid om enig inzicht te krijgen in de manier waarop de
kinderen tot hun antwoord zijn gekomen. De toetsopgave zelf zal echter– behalve als
hij zorgvuldig binnen de verschillende abstraheringstappen is geconstrueerd, zoals
bij Wizwijs bijvoorbeeld het geval is, - niet een volledig beeld geven van de
abstraheringstap waarin de leerling zich bevindt.
Dit is echter voor de wijze waarop de leerstof per leerling aangeboden dient te
worden wel belangrijke kennis. Die doe je op door te observeren. Een kind dat de
opgave 6 erbij 4 geautomatiseerd oplost, rekent op een hoger niveau dan een
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leerling die dit nog tellend doet. Dat zie je niet op papier, maar ontdek je als je de
leerling bevraagt op de oplossingswijze.
Een zorgvuldig opgebouwd leerlingvolgsysteem hoort dus ook een observatieinstrument te bevatten. Wij spreken daarom liever van een leerling observatie- en
volgsysteem.
De formatieve toetsing (op papier en observatie), gebruik je om het leerpad van de
leerlingen bij te sturen. Op basis van de voortgangstoetsing kun je voor leerlingen
extra ondersteuning inzetten, bijvoorbeeld door pre-instructie of verlengde instructie
toe te passen, meer aandacht schenken aan de automatisering, of juist te kiezen
voor een compactinglijn.
De meeste methodes zullen na een formatieve toets een herhaling/verrijkingsweek
inbouwen, gevolgd door een herhalingstoets. Bij de leerlingen die uitvallen zult u ook
goed (en wellicht zelfs beter) door observatie kunnen constateren of de herinstructie
effectief is geweest.
Schoolrapportage
Vaak worden de schriftelijke formatieve toetsen gebruikt om tot een beoordeling op
het schoolrapport te komen, en dat levert onvermijdelijk vragen op. Want: die
schriftelijke toetsen zijn er tenslotte op geschreven dat minstens 80% van de
leerlingen goed scoort. De nuancering vindt plaats middels de observaties.
Kiest u ervoor om de ouders een compleet beeld te geven van de vorderingen en het
niveau van de leerlingen, dan is een schoolrapportage met daarin de behaalde
doelen van de verschillende leerstoflijnen een uitstekend middel. Daarin kunt u de
oplossingswijzen verwerken, en in de oudergesprekken kunt ingaan op wat de
vervolgstappen zijn, en of de behaalde doelen conform de verwachtingen of wensen
zijn.
Wilt u met een cijfer rapporteren, dan is het gebruik van de formatieve toetsen
lastiger. Het gedifferentieerde aanbod binnen de leerlingmaterialen (bijvoorbeeld
middels minimum, basis en verrijkingsstof) kan dan een makkelijker insteek zijn. In
onze optiek echter, moeten de leerlingen de vrijheid hebben om tijdens het oefenen
fouten te maken. Juist het maken van fouten stimuleert het leerproces en het doet de
leerlingen geen recht om ze rechtstreeks op dit proces te beoordelen.
Bij sommige methodes zijn projecten gestart om via het internet de resultaten van de
formatieve toetsen te koppelen aan een anonieme database, waarin de resultaten
van scholen die dezelfde methode gebruiken zijn opgenomen. Dit biedt de
mogelijkheid om d e resultaten van de leerlingen, en de groep te vergelijken met een
methodegebonden gemiddelde van een grotere groep.

Differentiatie
In de nieuwe generatie methodes is sterk rekening gehouden met de
differentiatieniveaus die door de commissie Meijerink zijn gedefinieerd. Als de
basislijn van de methodes gevolgd wordt, zullen de doelen op niveau 1F over het
algemeen aan het eind van groep 6 bereikt worden, behoudens de doelen mbt
breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen: die zullen in de loop van
groep 7 volgen. De doelen op niveau 1S zullen eind groep 8 behaald zijn.
In elke klas zijn er leerlingen die in lichte of ernstiger mate uitvallen. De oorzaken van
de uitval zullen zeer divers zijn. Sommige kinderen kunnen korte periodes
terugvallen, omdat ze sociaal emotionele problemen hebben, waardoor ze tijdelijk het
tempo van de methode minder goed kunnen volgen, andere leerlingen hebben
structureel meer tijd nodig, voor weer andere kinderen kan het zijn dat specifieke
leerstappen, bijvoorbeeld de verkenning van de leerstof, of juist het memoriseren,
steeds weer een struikelblok blijkt.
Er zijn nauwelijks leerlingen die als gevolg van bepaalde stoornissen niet in staat zijn
om te leren rekenen. De leerlingen die moeite hebben met het leren rekenen, hebben
baat bij een aangepast tempo van het aanbod van de leerstof. Als dat gebeurt zullen
ook deze leerlingen uiteindelijk veel rekenwiskundige kennis opdoen, en een niveau
van functionele gecijferdheid bereiken.
Naast de leerlingen die zwakker zijn in rekenen, heeft u ongetwijfeld ook een aantal
toekomstig hooggecijferden in uw groep. De alleseters, die in een rap tempo door de
stof heen gaan, en alsmaar hongeren naar meer.
Verschillen constateren
Een goede rekenmethode helpt u al in een vroeg stadium deze verschillen tussen
leerlingen te constateren en ondersteunt u in het geven van onderwijs op maat. De
aanpak per methode verschilt, omdat de keuzes afhankelijk zijn van de gekozen
didactiek. In het algemeen geldt dat preventief optreden effectiever is dan achteraf
proberen problemen te verhelpen.
Een methode is opgebouwd uit samenhangende leerlijnen, die zowel de fasering van
de leerstof als de didactische opbouw weerspiegelen. De leerlijnen zijn over de
leerjaren verdeeld, zodat uiteindelijk de kerndoelen behaald worden.
In wezen is er in elke methode sprake van een basislijn - die de “gemiddelde”
leerling volgt, een minimumlijn, en een verrijkingslijn. Deze beide extra lijnen zijn over
het algemeen herkenbaar in een methode: voor u en voor de leerlingen zal duidelijk
zijn wat minimumstof is en wat extra stof is.
Geen leerling is het zelfde en iedere leerlingen zal – binnen de kaders die hier boven
geschetst zijn, zijn of haar eigen pad volgen. Maar, grofweg 80% van de leerlingen
zal binnen de marges die binnen de methodes uitgezet zijn, het tempo van de
methode kunnen volgen.

De summatieve toetsen, die genormeerd zijn op basis van een landelijk gemiddelde,
zijn wellicht het meest aangewezen instrument om tot een cijfermatige weergave op
het schoolrapport te komen. U kunt dan de score van de gehanteerde toets
(bijvoorbeeld A t/m E. of I t/m V) zelf omzetten naar een cijfer.

Ingebouwd in de methode
De belangrijkste factor in het aanbieden van goed onderwijs op maat bent u zelf! Uw
kennis van het rekenwiskundeonderwijs, en de mate waarin uw doceerstijl aansluit bij
de behoeften van uw leerlingen zijn voor de effectiviteit van de differentiatie van
essentieel belang.
Tijdens de instructiemomenten, waarin de leerlingen actief deelnemen, bent u
degene die de differentiatie initieert: door het stellen van de juiste vragen of het
geven van de ondersteuning of uitdagingen. Veel methodes zullen u in de
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handleiding op lesniveau aanwijzingen geven hoe u dit kunt doen. U kunt deze
momenten het meest effectief benutten als u een gedegen kennis en inzicht bezit in
de leerlijnen en didactiek van de methode.
Methodes die voor een curatieve aanpak hebben gekozen, zullen na het
instructiemoment een mogelijkheid bieden tot verlengde instructie. Terwijl de grote
groep zelfstandig aan de slag gaat, krijgt u organisatorisch de gelegenheid om met
en kleine groep de instructie uit te diepen. Ook hier zal de handleiding u
ondersteunen.
Methodes die een preventieve aanpak hebben gekozen, zullen veelal nieuwe
leerstappen starten via handelende activiteiten. Hierdoor starten met name de
zwakkere leerlingen beter voorbereid met de abstractere activiteiten in het boek
Differentiatie in materialen
In de lessen na de toets, bieden de methodes organisatorische gelegenheid om extra
aandacht te besteden aan de zwakkere leerlingen. Een goede methode geeft u een
instrument om, op basis van de toetsgegeven en eventuele observaties een
handelingsplan op te stellen. Daarnaast zullen de methodes u in de handleiding
aanwijzingen geven voor onderwijsleergesprekken en rekenactiviteiten, eventueel
ondersteund door specifieke observaties. Voor de leerlingen zullen extra opdrachten
beschikbaar zijn, op een iets lager niveau in getalgebied, en vaak een wat lager
abstractieniveau.
Voor de betere leerlingen wordt over het algemeen verrijkingsstof aangeboden.
Een andere zichtbare vorm van differentiatie vindt u in de leerlingenboeken terug.
Hier zullen over het algemeen opgaven op verschillende niveaus worden
onderscheiden. Sommige methodes bieden basis en verrijkingsstof aan (bijvoorbeeld
herkenbaar door een icoontje), anderen voegen daar nog minimumstof aan toe. De
nieuwste generatie methodes zal in de hogere groepen nog verder differentiëren:
vaak lopen de niveaus van de leerlingen vanaf groep 6 zodanig uiteen, dat het
zinvoller is om verwerkingsmateriaal in verschillende deeltjes aan te bieden. Hierin
kunt u verschillen in methodes terugvinden: sommige methodes kiezen er voor om
voor de zwakkere leerlingen een minimumlijn uit te zetten, van waaruit ze niet meer
terug zullen keren op het basispad van de methode, andere methodes kiezen er juist
voor om voor de leerlingen voortdurend overstapmomenten open te houden, zodat
de leerlingen altijd de kans blijven krijgen om over te stappen op de basislijn.
Taligheid van het rekenen
Rekenen is talig. Dat kan niet anders, want gecijferdheid houdt in, dat je de
rekenwiskundige kennis kunt gebruiken in het dagelijks leven en in het werk. Een
dagelijkse communicatie als “Hoe laat gaan we eten? Over tien minuten!” bevat
specifieke rekenwiskundetaal. Zowel in het gebruik, als in het leerproces, moet je
over het rekenen en de wiskunde kunnen communiceren, en dat betekent taal
gebruiken. Leren rekenen betekent dus ook leren de specifieke rekenwiskundetaal te
gebruiken, en niet alleen de kale sommen maken!

Van belang is het gebruik van een en heldere eenduidige instructie: als een type
opdracht altijd een zelfde soort instructie heeft, hoeft een leerling niet te raden wat hij
moe doen. De vorm van de opdracht kan hierbij ook ondersteunen.
Instructiezinnen en tekst bij de opdrachten kan zoveel mogelijk onder de avi-niveau’s
geschreven worden. Dit lukt natuurlijk niet altijd (een woord als getallenlijn wordt
vroeg gebruikt, en is wel noodzakelijk). Daar waar voor de les woorden zijn die nog
niet tot het vocabulaire van de leerlingen behoren, kan een methode u er op
attenderen, zodat u daar met de taalzwakkere kinderen extra aandacht aak kunt
besteden.
Vaak is tekst te vervangen door beeld. Een geschreven opdracht als “Je gaat naar
de winkel en koopt een half bruin voor € 0,65. Je betaalt met € 5,- . Hoeveel krijg je
terug? is prima af te beelden met een foto van een pak koffie, een prijslabel, en
briefje van € 5 en de vraag: Hoeveel terug?
Voor uzelf is het goed te weten welke typen taal u in de methodes tegen kunt komen.
Over het algemeen onderscheiden we
Rekentaal
Met rekentaal bedoelen we alle rekenwiskundige begrippen noodzakelijk zijn voor de
ontwikkeling van rekenwiskundige kennis en vaardigheden, bv: optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen, delen. Bij optellen wordt gesproken over ‘erbij’, ‘en’, ‘plus’. Bij
aftrekken gebruiken we woorden als ‘eraf’ en ‘min’. Bij tellen wordt gesproken over
‘verder tellen’, ‘terugtellen’, met ‘sprongen tellen’, enz. De essentie van rekentaal is
dat het is bedoeld voor de leerlingen. Zij moeten deze rekentaal-begrippen kennen
en kunnen gebruiken. Over het algemeen worden deze begrippen nadrukkelijk
tijdens de lessen geoefend. Bij taalzwakke kinderen kunt u hier extra aandacht aan
besteden. Sommige methodes attenderen u hier extra op.
Contexttaal
Contexttaal is de taal die nodig is om rekenenwiskunde concreet te maken en te
kunnen toepassen in een activiteit of oefening bijvoorbeeld de ballenmand, een
kapstok, een doos, Contexttaal is nodig voor het beschrijven van een
rekenwiskundige situatie, voorwerp of activiteit.
Instructietaal
Instructietaal is de taal die een leerkracht nodig heeft en die in het werkboek en
oefenboek gebruikt wordt om opdrachten aan leerlingen te geven, bv. ‘ga in een
kring staan’, ‘maak vast aan de getallenlijn’, ‘kleur de ballonnen’, enz.
Vaktaal
Vaktaal is de taal die gebruikt wordt voor de leerkracht om wiskundige handelingen
te beschrijven, bv. handelingsniveaus, horizontale en verticale interactie, reflectie,
positioneren, representeren, oplossingsprocedures, enz. Vaktaal doet een beroep
op de professionele deskundigheid van de leerkracht. Vaktaal kom je in methodes
alleen tegen in de handleiding.

Er is een groep taalzwakkere kinderen die hier moeite mee heeft. Om effectief te
onderwijzen, is het van belang dat u zich hier rekenschap van geeft. Het is mogelijk
om de taligheid van het rekenwiskundeonderwijs terug te dringen, zonder het
noodzakelijke aanleren en gebruiken van de rekenwiskundetaal tekort te doen.
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Betrokkenheid van ouders
De betrokkenheid van ouders bij het leerproces van de kinderen heeft de afgelopen
jaren een aantal veranderingen doorgemaakt. Enerzijds is er de tendens dat ouders
steeds meer aspecten van de opvoeding overdragen aan de school. Anderzijds
vragen de ouders steeds vaker verantwoording van de school met betrekking tot het
gegeven onderwijs.
De nieuwe generatie methodes houdt hier steeds meer rekening mee. Werden er
vroeger af en toe voorbeelden voor ouderavonden gegeven, tegenwoordig hebben
de meeste methodes op hun website informatie staan, specifiek voor de ouders
geschreven. Een enkele methode heeft zelfs in de werkboeken die mee naar huis
gaan per blok aangegeven wat de kinderen hebben geleerd, en vooral ook: op welke
wijze.
Uit onderzoeken blijkt dat verlenging van leertijd een belangrijke factor is in het
verhogen van het rekenniveau. Zeker voor de zwakkere leerlingen is het zinvol als zij
ook thuis oefenen. Het is hierbij echter wel van belang dat ouders met het oefenen
de leerlingen niet in de war brengen met handige trucjes of manieren waarop zij zelf
hebben leren rekenen. Binnen methodes, maar ook in de additionele materialen die
in de handel zijn, is een keur aan spellen en activiteiten opgenomen die de kinderen
samen met hun ouders kunnen doen. Ook staan op de websites van methodes en
sites als www.rekenweb.nl rekenspelletjes opgenomen en links naar goede spellen.
Leuk, leerzaam en zinvol!

11 Trends in materiaalontwikkeling
In de materiaalontwikkeling van de nieuwe generatie methodes is een aantal trends
waarneembaar
Materialen die beogen de effectiviteit van het leren te verhogen
Een paar methodes hebben er voor gekozen om meer, of zelfs alle materialen uit te
brengen als verbruiksmateriaal. De verantwoording hiervoor is, dat in
verbruiksmateriaal de leerlingen direct in de gekozen realistische en wiskundige
denkmodellen kunnen schrijven, waardoor de toepassing effectiever is. Daarbij zijn
regelmatig “kladblaadjes” dwingend opgenomen, waardoor de leerlingen
gestimuleerd worden om niet uit het hoofd te gaan rekenen bij opdrachten waar dat
niet meer effectief is.
Verschillende methodes hebben nieuwe werkvormen, soms gekoppeld aan een
speelse uitgave ontwikkeld, om effectiever te automatiseren. Een voorbeelden
hiervan is de Kwismeester bij Alles Telt.
Automatiseren en memoriseren
De nieuwe en vernieuwde methodes besteden over het algemeen meer aandacht
aan automatiseren en memoriseren. Ook is er een trend naar meer sturing bij het
ontwikkelen van goede algoritmes bij het cijferen.
ICT
Op het terrein van de ICT gaan de ontwikkelingen snel. Wat is nieuw?
De digitale toetsen worden steeds verder uitgebreid, vaak geïntegreerd met een
leerling volg- en observatiesysteem, waardoor nakijken niet meer nodig is, en er een
kant en klaar handelingsplan per leerling en/of organisatieplan voor de periode na de
toets wordt gegenereerd.
Los van de voortgangstoetsen worden ook specifieke automatiseringstoetsen
aangeboden. Het programma houdt dan voor u bij of de leerlingen vlot genoeg tot
een antwoord komen.
Het digibord is in opkomst, en bij iedere methode vindt u hiervoor software. Dat kan
variëren van een simpele afbeelding van de leerlingmaterialen, tot systemen waarbij
u de gebruikte modellen op het scherm kunt oproepen en aanpassen (zoals de
getallenlijn, of de DHTE-modellen), of animaties kunt laten zien. Ook zult u hier
geïntegreerde antwoordenboeken terugvinden: met behulp van de digibord klassikaal
nakijken
Veel van deze materialen zullen webbased worden aangeboden, zodat ze eenvoudig
up-to-date gehouden kunnen worden.
Bij alle methodes hoort een website, die u als gebruiker service verleent. Op deze
sites vindt u achtergrondinformatie, handige tips, een forum, te downloaden extra
materialen, informatie voor ouders, leerlijnoverzichten en nieuws. Het kan altijd
interessant zijn om ook eens de websites van methodes die u niet heeft aangeschaft
te bekijken!
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Het rekenonderwijs en Digital Learning
Als gekeken wordt naar de educatieve digitale content binnen het rekenonderwijs (de
individuele leerling software en ook de klassikale digibord software) kan gesproken
worden van een nieuwe ontwikkeling. De individuele software wordt duidelijk meer
leerlingvolgend en maatwerk, de digibord software is duidelijk het ‘platte’ PDFtijdperk ontgroeid en kenmerkt zich door een grote vorm van interactiviteit en handige
rekentools; inzetbaar tijdens de rekenles.
Veel scholen hebben al één of meerdere digitale schoolborden in de school en
zoeken steeds gerichter naar educatief rekenmateriaal om het bord in te zetten als
praktisch didactisch hulpmiddel: materiaal dat past binnen het eigen onderwijs. .
Vragen als, “welke methoden hebben echt aanvullend materiaal dat past binnen ons
onderwijs?” en “is de digibord software een duidelijke aanvulling op mijn
instructielessen?”, zijn terechte vragen die ook meewegen in een keuzeproces voor
een nieuwe rekenmethode.
Hierbij kunnen de adviseurs van Digital Learning goed adviseren. Het werkgebied
van de adviseurs van Digital Learning bestrijkt heel Nederland. Zij zijn allround op het
gebied van het ‘digitale leren’. Zij bezoeken de scholen die bezig zijn of bezig gaan
zijn met het digitale leren en houden de scholen zo persoonlijk op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen. Zo kunnen actuele vragen direct beantwoord worden. Door
de nauwe contacten met de educatieve uitgeverijen, de collega’s van Koks Gesto,
Interwrite Learning en hun eigen onderwijservaringen weet de adviseur van Digital
Learning precies wat er speelt.

12

Opvallende kenmerken nieuwe methodes

De nieuwe Pluspunt biedt veel oefening en herhaling, een stapsgewijze opbouw,
speelse oefeningen en zichtbare differentiatie op minimum-, basis- en plusniveau.
De Wereld in Getallen biedt zelfstandig werken in een weektaak aan, en uitgewerkte
differentiatie op drie niveaus.
Alles Telt legt het accent op oefenen, memoriseren en automatiseren, houdt rekening
met verschillen tussen leerlingen en heeft meer gebruiksgemak voor de leerkracht.
Wizwijs gaat uit van functioneel rekenen, met nadruk op leren vanuit het kind, en
accent op veel oefenen en automatiseren. De taligheid is sterk teruggedrongen, en
vanaf groep 6 wordt op 5 niveaus gedifferentieerd.
Rekenrijk besteedt veel aandacht aan automatiseren, biedt geïntegreerde
differentiatie aan, en behandelt vrijwel in elke les één onderwerp en één strategie
aan.
Voor meer uitgebreide informatie zie de bijlagen met de beschrijvingen van de
nieuwe methodes.

Als u naar aanleiding van het praktische overzicht van de verschillende
rekenmethoden uit deze brochure verder kijkt op de site van Koks Gesto
(www.koksgesto.com) kunt u per rekenmethode direct naar de informatiesite van de
uitgeverij. Hier vindt u uitgebreide informatie over de betreffende rekenmethode,
zoals specifieke beschrijvingen van de materialen en toelichtingen op de software.
Via de site van Digital Learning (www.digital-learning.nl) kunt u via de ‘Links’-pagina
direct naar de, voor zover aanwezige, demo’s van de digibord software.
Uiteraard kunt u ook via uw adviseur van Koks Gesto of direct met een adviseur van
Digital Learning contact opnemen voor een vrijblijvende toelichting en demonstratie
van de digibordsoftware.
Toetssites
Een nieuwe trend is verder de ontwikkeling van toetssites. Op deze sites kunt u de
toetsgegeven invoeren, en vergelijken met het gemiddelde resultaat van de overige
methodegebruikers.
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13 Criteria voor het kiezen van een methode

14 Literatuur en bronvermelding afbeeldingen

In het artikel Hoe kom je tot een verantwoorde keuze van een nieuwe rekenwiskundemethode? van Bakker e.a. in Volgens Bartjens... (2009), is een
overzichtelijke lijst met aandachtspunten gepubliceerd voor het beoordelen van
rekenwiskunde-methodes. Met toestemming van de auteurs is deze lijst hieronder
geplaatst. U kunt deze lijst gebruiken bij het bestuderen van nieuwe methodes. De
criteria helpen u om tot een verantwoorde keuze te komen.

Expertgroep Doorlopende Leerlijnen taal en rekenen (2008).
SLO, Enschede. www.taalenrekenen.nl
Bakker, M., Mulder, M., Notten,C., te Selle, A. en J. Vedder (2009). Hoe kom je tot een
verantwoorde keuze van een nieuwe rekenwiskundemethode?
In: Volgens Bartjens... . Jrg. 28, 2008/2009, nr.4, pg. 28-29.

Afb. 11: criterialijst

Bronvermelding afbeeldingen:
Afb. 1: In Balans 2006, pg. 392. Stichting ALL. www.all-for-all.org
Afb.2: John McLeish, 1993. Het getal, van kleitablet tot computer.
Uitg. Amber, Amsterdam, pg. 176.
Afb.3: Minck. G.H. (1968). Fietsend door de eeuwen.
Uitg. Kluwer, Deventer, Pg. 12, afb. 18. Karl Friedrich Christian Ludwig FreiherrDrais von
Sauerbronn. Erfinder der Schnellaufmaschine 1817.
Afb.4: munten. Materiaal van uitg. Zwijsen (Wizwijs)
Afb.5: Wizwijs, jrgr.3 blok 5, werkboek pg. 6, uitg. Zwijsen
Afb. 6: dobbelsteen. Materiaal van uitg. Zwijsen (Wizwijs)
Afb. 7. Klokken. Materiaal van uitg. Zwijsen (Wizwijs)
Afb. 8. Verdelen van pizza’s. Materiaal van uitg. Zwijsen (Wizwijs, groep 6)
Afb. 10. Meetlat, melkpak en suiker. Materiaal van uitg. Zwijsen (Wizwijs)
Afb. 11: Criterialijst voor methode-keuze. Volgens Bartjens... . Jrg. 28, 2008/2009, nr.4, pg. 29
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Alles telt 2
jaar van uitgave:
uitgever:
doelgroep:

- 2009 groep 1-2,3-4-5 / 2010 groep 6-7-8
- ThiemeMeulenhoff
- groep 1 t/m 8

Kenmerken:
Rekenvaardigheid telt: Accent op oefenen, memoriseren en automatiseren
Elke leerling telt: Elke leerling krijgt oefenstof op een eigen niveau, van
hoogbegaafde tot zeer zwakke rekenaars
Gebruiksgemak telt: De leerkracht wordt in staat gesteld de rekenlessen goed te
organiseren

Leerstofinhoud:
Instructie van nieuwe leerstof geeft u bij Alles telt aan de hele groep tegelijk. Daarna
verwerkt elke leerling de stof op zijn of haar eigen niveau. Vanaf groep 4 (deel B)
wordt de moeilijkheidsgraad van de opgave aangeduid. Door deze bewegwijzering in
het materiaal kan elke leerling zijn eigen traject volgen.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen
De leerlingen die de basisvaardigheden al beheersen kunnen door middel van
compacten sneller door de rekenstof heen. In de tijd die overblijft kunnen zij aan de
slag met pluspagina´s. Ook klaar met de pluspagina´s? Dan is er het plusschrift, met
rekenpuzzels, doordenkertjes en raadsels.

Zwakke rekenaars
Leerlingen die het minimumprogramma in de methode nog te moeilijk vinden, werken
met maatschriften. Het maatschrift vervangt het gewone werkschrift en zorgt ervoor
dat leerlingen op een aangepast niveau toch álle rekenstof verwerken. Doorgaans
wordt er maar één oplossingsstrategie aangeboden in het maatschrift en zijn de
opgaven eenvoudiger.
Lees- en taalzwakke leerlingen
Alles telt streeft naar eenvoudig en beknopt taalgebruik. Voor de tweede editie is
herkenbaar taalbeleid ontwikkeld in samenwerking met het project Wisbaak van het
Freudenthal Instituut. Het taalbeleid legt instructietaal, lastige rekenwoorden en
rekenbegrippen uit, zodat taal niet langer een drempel is bij het leren rekenen.
Bovendien biedt Alles telt ook taalsteun voor het maken van de Cito-toetsen.

Lesopbouw:
Groep 1-2
Alles telt biedt voor groep 1-2 een ideëenmap voor de leerkracht met suggesties voor
rekenwiskundige activiteiten, inclusief een audio-cd met reken- en telliedjes.
Daarnaast heeft de methode een opzetboek met vertelplaten en een
computerprogramma.
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Groep 3-8
Vanaf groep 3 is het leerjaar verdeeld in zes blokken van ieder zes weken. De
methode bevat dus leerstof voor 36 weken per jaargroep. In schema ziet dat er zo
uit:
blok 1
5 lesweken
1 toetsweek

blok 2
5 lesweken
1 toetsweek

blok 3
5 lesweken
1 toetsweek

blok 4
5 lesweken
1 toetsweek

blok 5
5 lesweken
1 toetsweek

blok 6
5 lesweken
1 toetsweek

Digitale leerlijnen voor een snel overzicht
Opzoeken wanneer bepaalde stof voor het eerst is uitgelegd? Of hoe een leerlijn de
komende jaren verder verloopt? De groepsmap heeft een digitale module met o.a.
een uitgebreid leerlijnenoverzicht. Hierin ziet u precies in welke jaren en blokken
nieuwe stof wordt aangeboden.
[afbeelding: leerlijnen]

Allerlei:
Een lesweek
Elke lesweek bestaat uit vijf lessen: twee interactieve, leerkrachtgebonden lessen en
drie zelfstandig werkenlessen (grotendeels leerkrachtvrij).
Toetsen
De toetsweek is er voor het afnemen van de toets, maar biedt daarna gelegenheid
voor remedial teaching, herhaling en verrijking.
Blok
Week 1

Les
Lestype
Lesorganisatie
Les 1
Interactieve les
Leerkrachtgebonden
Les 2
Toepassen en oefenen
Zelfstandig werken
Les 3
Interactieve les
Leerkrachtgebonden
Les 4
Toepassen en oefenen
Zelfstandig werken
Les 5
Herhalen en oefenen
Zelfstandig werken
De verdeling van de lessen in week 2 t/m 5 is identiek aan week 1.
Week 6 is de toetsweek met gelegenheid voor:
- afname van de toets van Alles telt
- diagnostische gesprekken
- mondelinge reteaching en leerhulp
- herhaling en verrijking
Combinatiegroepen
Door de afwisseling van leerkrachtgebonden en zelfstandig werken lessen is Alles
telt uitermate geschikt voor het werken in combinatiegroepen. Een kopieerblad met
een instaples zorgt ervoor dat de leerlingen in de combinatiegroep vanaf de eerste
rekenles samen aan de slag kunnen.

Alles telt biedt een overstapprogramma. Door middel van leerstofoverzichten (met
daarin de verschillen ten opzichte van andere rekenmethodes), instaptoetsen en
extra oefenstof gaat u goed voorbereid aan de slag met deze nieuwe methode.

Overzicht materiaal:
Groep 1-2
Kleuterideeënmap (inclusief liedjes cd)
Vertelplaten
Oefensoftware
Groep 3-8
Handleiding
Groepsmap (met digitale leerlijnen)
Leerlingenboek
Werkschrift
Maatschrift (voor zwakke rekenaars)
Plusschrift (voor meer- en hoogbegaafde rekenaars)
Antwoordenboek
Toetsschrift
Kwismeester (voor automatiseren en memoriseren van bekende stof)
Software voor Oefenen & toetsen
Digibord software

Software:
Software voor het digitale schoolbord
Alle pagina’s uit het leerlingenboek en het werkschrift zijn digitaal beschikbaar voor
het digitaal schoolbord. U kunt daarbij gebruik maken van allerlei praktische
rekentools, zoals een rekenrek, geld, een interactieve getallenlijn. Uw les wordt nog
aantrekkelijker door het gebruik van animaties, met bewegend beeld én geluid!
Oefensoftware en toetsen
De software van Alles telt biedt per leerjaar een compleet digitaal oefenpakket met
automatische registratie. Het computerprogramma stuurt de leerling aan met
bemoedigende feedback en uitleganimaties. U bepaalt zelf welke oefensessie de
leerling gaat doen of laat de computer automatisch een oefensessie klaarzetten op
basis van eerder behaalde toetsresultaten. In de leerkrachtmodule volgt u de
prestaties van uw leerlingen op de voet.
42

Kijk op www.allestelt.nl voor meer informatie en voorbeelden van Alles telt.
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Lesopbouw:
Elke blok heeft 15 lessen:
les 1 t/m 11
les 12
les 13 t/m 15

instructie, oefenen en herhalen
toets
remediëren, herhalen en verrijken

Elke week heeft vijf rekenlessen. Er zijn afwisselend leerkrachtgebonden lessen en
lessen zelfstandig werken. Dat is handig in combinatiegroepen:

Pluspunt 3
jaar van uitgave:
uitgever:
doelgroep:

- 2009 gr. 3-4-5 / 2010 gr. 6-7-8 en gr. 1-2
- Malmberg
- groep 1 t/m 8

Kenmerken:
•
•
•
•

Stapsgewijze opbouw: instructie - oefenen - toetsen - herhalen
Speelse oefeningen, speciaal voor Pluspunt geschreven
Soepel differentiëren op drie niveaus
Supersterke organisatie

Leerstofinhoud:
Pluspunt maakt door zijn gevarieerde werkvormen, onderwerpen en leuke
vormgeving een speelse indruk. 'Onder de motorkap' is de methode echter
zorgvuldig gestructureerd. De lesstof wordt in duidelijke, kleine stappen aangeboden
en wordt veel geoefend en herhaald. Zo komen de kinderen op een vertrouwde
manier steeds verder.
Pluspunt biedt evenwichtig rekenen waarbij er aandacht is voor het verwerven van
inzicht én voor het structureel oefenen van vaardigheden.
Aan het begin van elke les herhalen de kinderen leerstof die al eerder is behandeld.
Na de instructie gaan de kinderen de aangeboden onderwerpen meteen oefenen. De
opgaven voor het zelfstandig werken sluiten aan op de voorgaande instructie. De
opgaven staan kort in eenvoudige taal beschreven. Rekenzwakke kinderen leren één
oplossingsstrategie. Zo kunnen de kinderen echt zelfstandig werken.
Elk onderwerp wordt gedurende twee blokken geoefend, en dan pas getoetst.
Pluspunt heeft opgaven op drie niveaus: minimum, basis en plus. Ze zijn gemarkeerd
met sterretjes. In de hogere jaargroepen zijn de verschillen tussen kinderen vaak
groter. Daarom is de differentiatie in die jaargroepen verder uitgewerkt en zijn er
werkboekjes op drie niveaus.
De methode gaat uit van 36 lesweken. Die lesweken worden in 12 blokken van 3
weken aangeboden. Elk blok wordt afgerond met een toets. De week na de toets is
voor remediëring, herhaling en verrijking.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

leerkrachgebonden les
zelfstandig werken les
leerkrachtgebonden les
zelfstandig werken les
zelfstandig werken les

Elke les duurt 50 à 60 minuten en begint altijd met oefenen en herhalen van eerder
behandelde lesstof:
leerkrachtgebonden les

zelfstandig werken les

zelf oefenen

samen oefenen

instructie en verlengde
instructie

zelfstandig werken

zelfstandig werken

reflectie

Software:
Digibordsoftware:
• Er zijn digibordboeken, dit zijn de digitale bladerversies van de
leerlingenboeken.
• Er zijn digibordlessen voor instructie die exact het lesverloop volgen. Elke
instructiestap is helder uitgewerkt en voorzien van de passende
rekenmodellen.
Oefensoftware:
Met de oefensoftware oefenen de kinderen de behandelde stof nog eens extra. Ieder
kind werkt gemiddeld een kwartier per week met de oefensoftware. Korter of langer
kan ook. Er is voldoende oefenstof. De software schakelt zelf een niveau lager of
hoger tijdens de sessie.
Toetssoftware:
Dit is de digitale versie van de toetsen uit de toetsboekjes. De resultaten worden
automatisch geregistreerd. Van elke toets zijn twee versies. Handig bij bijvoorbeeld
het inhalen van een toets of om een kind nogmaals te toetsen na remediëring.
Registratiesoftware:
Dit is de digitale versie van de registratiebladen in de leerkrachtmap. Gratis te
downloaden van de site.
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Allerlei:
Verschillen met de vorige versie:
Didactiek:
• Stapsgewijze opbouw: instructie – oefenen – toetsen – herhalen
• Twee blokken oefenen, dan toetsen.Echt zelfstandig werken. Inhoud: meer
oefenen en herhalenEén oplossingsstrategie
• Verbeterde leerlijn kolomsgewijs rekenen en cijferen.Differentiatie: meer
differentiëren voor de toetsDifferentiëren per toetsdoel na de toets
• Werkboekjes op drie niveaus in groep 6-7-8

Overzicht materiaal:
Basispakket:
• Leerkrachtenmap met algemene informatie, handleiding voor de lessen,
kopieerbladen en registratieformulieren
• Leerlijnenboek
• Lesboek
• Opdrachtenboek
• Werkboek
• Toetsboek
• Antwoordenboek

Rekenrijk 3
jaar van uitgave:
uitgever:
doelgroep:

- 2009 groep 3 t/m 7 (a-delen in
augustus, b-delen in januari) / 2010
groep 8, ICT, kaartenbak en i-lijn
- Noordhoff Uitgevers
- groep 3 t/m 8

Leren rekenen is een uitdaging. Voor de kinderen in uw
klas, maar ook voor u. Bij het ontwikkelen van een rekenmethode voor het
basisonderwijs richten we ons niet alleen op de leerling, maar zeker ook op de
leerkracht. Gebruiksgemak en plezier in het onderwijs geven behoren wat ons betreft
tot de belangrijkste doelstellingen. Rekenrijk is voor veel kinderen en leerkrachten al
jaren een fijne plek om te leren rekenen. Met de nieuwe editie wordt die plek er
alleen maar leuker, leerzamer en aantrekkelijker op.

Kenmerken:
Een fraaie optelsom van sterke punten
x
x

Aanvullend:
• Digibordsoftware
• Oefensoftware
• Toetssoftware
• Registratiesoftware (gratis)

x
x
x
x

In groep 3 en 4 werken de kinderen alleen met werkboekjes in plaats van een
lesboek en opdrachtenboek.

x
x

In het voorjaar van 2010 is ook het Pluspunt kleuterpakket gereed.

x

Meer aandacht voor automatiseren en inoefenen van de basisvaardigheden.
Geïntegreerde differentiatie: één leerkrachtgebonden les voor alle leerlingen,
zelfstandige werklessen op twee niveaus.
Vrijwel elke les kent één onderwerp en één rekenstrategie.
Het schooljaar start met één blok herhaling.
Extra veel oefen- en verrijkingsstof.
Kaartenbak met op onderwerp georiënteerde opdrachten gericht op inoefenen
en automatiseren van de basisvaardigheden.
Meer aandacht voor meten, tijd en geld.
Nieuwe, moderne vormgeving met een prominente plaats voor illustraties en
fotografie.
Nu nog praktischer en overzichtelijker voor de leerkracht.

Leerstofinhoud:
Leerlingen worden er beter van
Rekenrijk biedt tal van mogelijkheden om de les op verschillende niveaus
interessant te maken en iedere leerling de uitdaging te geven die hij of
zij nodig heeft. Rekenrijk is ontwikkeld op basis van geïntegreerde differentiatie:
alle kinderen in de klas zijn in hetzelfde boek met hetzelfde hoofdstuk
bezig. Ook de inleidende instructie is voor alle leerlingen gelijk.
De vele, gevarieerde opgaven spelen in op alle niveauverschillen.
De aandacht voor de zwakkere leerlingen gaat bij Rekenrijk niet
ten koste van de bovengemiddelde rekenaars. De verrijkingsbladen
bieden ook de koplopers in de klas bij ieder onderwerp voldoende
uitdaging om ze scherp te houden. Voor de zwakkere rekenaars biedt de kaartenbak
extra oefenstof op onderwerp.
46

47

Bij de herziening van Rekenrijk is een optelsom gemaakt van alle sterke
punten die een rekenmethode zou moeten hebben. Dus komen alle
aspecten van het rekenen aan bod, voor ieder niveau. Dat maakt
Rekenrijk dé uitkomst voor elk kind. Elke les opnieuw.

Lesopbouw:
Elk leerjaar is verdeeld in 12 blokken van 3 weken. Er is dus leerstof voor 36 weken.
Een blok bestaat uit 2 weken basisstof. Na de toetsing in week 3 biedt Rekenrijk
volop mogelijkheden voor herhaling (weer) of verrijking (meer).
Rekenrijk heeft een zeer heldere structuur met leerkrachtgebonden- en zelfstandig
werklessen. In de eerste 2 weken zijn er afwisselend 4 leerkrachtgebonden lessen en
6 zelfstandig werklessen. De weer- en meeropgaven maken de kinderen ook
zelfstandig.
In les 8 en 9 van elk blok worden standaard meten en
meetkunde geoefend.
De duur van de lessen varieert van 30 tot 45 minuten in
jaargroep 3 en loopt naar 45 tot 60 minuten voor
jaargroep 8.

Software:
Rekenrijk biedt u talloze mogelijkheden om uw leerlingen
ook via het beeldscherm te laten rekenen. De
leerlingensoftware die speciaal voor deze methode is
ontwikkeld, bevat gevarieerde oefenstof waarmee
Rekenrijk op school en thuis eenvoudig toegankelijk is.
Uiteraard biedt de software een duidelijke registratie van
de resultaten.
Rekenrijk biedt met Dr. Digi digibordsoftware ook
nieuwe media voor uw leerkrachtgebonden lessen. De
voordelen:
x
x
x

x
x

Allerlei:
De afgelopen jaren is Rekenrijk kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij is de hulp
ingeroepen van leerkrachten die Rekenrijk dagelijks gebruiken. Zij kunnen als geen
ander beoordelen wat in de onderwijspraktijk werkt en wat niet. Bij het samenstellen
van de nieuwe editie van Rekenrijk is, in samenwerking met rekenexperts en auteurs
uit de praktijk, zorgvuldig gekeken naar de sterke punten om die vervolgens nóg
belangrijker te maken. Maar vooral is geluisterd naar de behoeften binnen het
rekenonderwijs en een vertaalslag gemaakt naar de herziene methode.
Alle veranderingen op een rij
Bij het herzien van Rekenrijk zijn geen halve maatregelen genomen. Alle
kritiekpunten zijn aangepakt en op een praktische manier in de nieuwe editie
verwerkt:
x Nog praktischer voor de leerkracht.
x Meer aandacht voor automatiseren en inoefenen van basisvaardigheden.
x Geïntegreerde differentiatie (vanaf groep 6): één leerkrachtgebonden les voor
alle leerlingen en onderscheid in niveaus per opgave door pictogrammen.
x Lager instapniveau voor alle leerlingen. Het eindresultaat blijft zoals u van
Rekenrijk gewend bent.
x Zoveel mogelijk één onderwerp en één strategie per les.
x Aan het begin van het schooljaar een blok herhaling van de stof van vorig jaar.
x Meer aandacht voor meten, tijd en geld.
x Verschillende leerlijnen zijn aangepast
x Wie met Rekenrijk werkt, kent de prima resultaten van de methode. In de
nieuwe editie is daarom ook veel ongewijzigd gelaten en waar mogelijk
versterkt.
Waar kunt u op blijven rekenen?
x Heldere leerlijnen.
x Gebruiksgemak.
x Efficiënt en praktisch organisatiemodel: afwisseling van leerkrachtgebonden
en zelfstandige werklessen.
x i-lijn (helpt Rekenrijk-gebruikers bij hun keuzes in het leerstofaanbod voor de
zwakke rekenaars. Deze aanpak, waarbij de ‘i’ voor ‘individueel’ staat, maakt
het de leerkracht mogelijk de zwakke rekenaars toch de methode te laten
volgen in plaats van een individueel programma aan te bieden in de vorm van
kopieerbladen).

Krachtig didactisch gereedschap
Maakt instructies nog aantrekkelijker
Vele extra's als links, animaties, begrippenlijst,
tijdlijn en de mogelijkheld om eigen bronnen toe te
voegen
Uniek alles-in-een prijsmodel
3 maanden gratis uitproberen

Rekenrijk is met de nieuwe media klaar voor de
toekomst: regelmatig wordt nieuwe oefenstof toegevoegd
en worden de opgaven aan de actualiteit aangepast.
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Overzicht materiaal:

Reken zeker

Voor jaargroep 3 t/m 8 (per jaargroep):
x 2 leerlingenboeken
x 2 werkboeken (4 werkboeken in groep 3 en 4)
x 2 antwoordenboeken
x i-schrift
x 2 handleidingen
x 2 kopieermappen
x Kaartenbak (extra materiaal ten behoeve van het automatiseren en inoefenen
van de basisvaardigheden)
x methodegebonden software
x digibord software

jaar van uitgave:

De nieuwe editie van Rekenrijk gaat van start voor de groepen 3 t/m 7, maar wordt
een complete methode voor de héle basisschool (dus ook voor de kleuterbouw).

uitgever:
doelgroep:

vanaf schooljaar 2010-2011 compleet voor
groep 3 t/m 8
Noordhoff Uitgevers
groep 3 t/m 8

Maak u leerlingen rekenzeker
Wilt u dat uw leerlingen weer met zelfvertrouwen leren rekenen? Heeft u behoefte
aan voldoende oefenmateriaal om leerlingen vaardig te laten rekenen? Bent u op
zoek naar een rekenmethode die leerlingen bij de hand neemt en duidelijke uitleg
geeft? Vindt u ook dat een methode taalzwakke leerlingen niet op een
rekenachterstand moet plaatsen?
Reken zeker is een unieke methode die van elke leerling een betere rekenaar maakt.
In het kort:
x Ontwikkeld door leerkrachten, die hun jarenlange ervaring in alle groepen van
het basisonderwijs hebben vertaald in deze methode.
x Leerlingen worden rekenvaardiger: oefenen en herhalen zorgt voor
zelfvertrouwen en succeservaring.
x Leerlingen worden steeds rekenzekerder door de systematische en
gestructureerde opbouw.
x Geen onduidelijkheid meer: leerlingen leren één duidelijke strategie voor elke
opgave. De gekozen oplossingsstrategieën zijn bekende strategieën als de
staartdeling en de traditionele vermenigvuldiging.
x Eigenhandige oplossingen op papier met minder gebruik van de
rekenmachine.
x Een toegankelijke en haalbare benadering van rekenen voor de zwakkere
rekenaar.
x Uitdagend voor de betere rekenaars.
x Ook taalzwakke leerlingen worden vaardige rekenaars.
x Meer leerlingen halen een gewenst rekenniveau.
x Heldere, overzichtelijke boeken met een rustige vormgeving.
x De leerlingensoftware wordt ontwikkeld in
samenwerking met AmbraSoft en staat
garant voor aantrekkelijke, uitdagende
oefeningen waarbij stap voor stap allerlei
rekenvaardigheden worden getraind.
Met Reken zeker naar zekere leerlingen en betere resultaten!
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Kinderen kunnen op verschillende manieren tot een oplossing komen binnen De
wereld in getallen, behalve de zwakke leerlingen: die krijgen één oplossingsstrategie
aangeboden.
De methode gaat uit van 36 lesweken. Die lesweken worden in 8 blokken van 4 of 5
weken aangeboden. Elk blok wordt afgerond met een toets.
De eerste 4 weken van een blok van 5 weken zijn voor de basisstof.

basisstof

week 1

week 2

na de toets

week 3

week 4

week 5

toetsen:

•
•
•

De wereld in getallen 4
jaar van uitgave:
uitgever:
doelgroep:

- 2009 gr. 3-4-5 / 2010 gr. 6-7-8 en gr. 1-2
- Malmberg
- groep 1 t/m 8

Kenmerken:
•
•
•
•

Sterk fundament, ieder kind gegarandeerd een goede rekenbasis
Praktische differentiatie: centrale instructie, weektaak op 3 niveaus
Rekenen met plezier, uitdagende en motiverende materialen en toegankelijke
software
Eenvoudig in gebruik, elke dag dezelfde opbouw, beperkt aantal boeken

Leerstofinhoud:
De wereld in getallen kent een zorgvuldige opbouw van de leerstof met veel oefening
en herhaling.
De leerstof is opgebouwd volgens het dakpanmodel, waarbij de volgende fasen
worden aangeboden: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren.
De wereld in getallen biedt evenwichtig rekenen. Dat houdt in dat er veel aandacht is
voor oefenen, herhalen en automatiseren. Cijferen krijgt veel aandacht en wordt
geleidelijk opgebouwd tot uiteindelijk de klassieke staartdeling verschijnt.
Tegelijkertijd zijn de goede dingen van het realistische rekenen behouden, die
kinderen inzicht verschaffen. Denk hierbij aan modellen zoals de getallenlijn. Bij de
contextsommen is het taalgebruik aangepast, zodat voor taalzwakke leerlingen de
opgaven ook duidelijk zijn.
In een weektaak worden alle opgaven voor zelfstandig werken ondergebracht. In
deze weektaak komt alleen reeds behandelde leerstof aan bod. Een onderdeel van
de weektaak is het oefenprogramma op de computer.
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minimum
project
basis

Lesopbouw:
Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week aangeboden. Dit geeft de
kinderen houvast en is handig voor duo-banen.
voorbeeld groep 4
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

getallen
bewerkingen
projectles met meten, meetkunde, tijd en
geldrekenen
bewerkingen
afronding weektaak

Elke les duurt 50 à 60 minuten en heeft dezelfde opbouw:
instructie +
verlengde instructie +
begeleid oefenen

zelfstandig werken aan de
weektaak

De week na de toets is voor remediëring, herhaling en verrijking.
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Software:
Digibordsoftware:
• Er zijn digibordboeken, dit zijn de digitale bladerversies van de
leerlingenboeken.
• Er zijn digibordlessen voor instructie die exact het lesverloop volgen. Elke
instructiestap is helder uitgewerkt en voorzien van de passende
rekenmodellen.
Oefensoftware:
Deze software is een vast onderdeel van de weektaak. Elk kind werkt twee keer per
week een kwartier op de computer en oefent gericht reeds behandelde rekenonderwerpen. De software schakelt zelf een niveau lager of hoger tijdens de sessie.

•
•
•
•
•
•

Aanvullend:
Bijwerkboek met daarin per les extra instructie en oefeningen voor verlengde
instructie
Pluswerkboek: verrijkingsmateriaal voor kinderen die na plusniveau in
weektaak nog meer uitdaging nodig hebben
Digibordsoftware
Toetssoftware
Registratiesoftware

In groep 3 werken de kinderen alleen met werkboekjes in plaats van een rekenboek.
In het voorjaar van 2010 is ook het De wereld in getallen kleuterpakket gereed.

Toetssoftware:
Dit is de digitale versie van de toetsen uit de toetsboekjes. De resultaten worden
automatisch geregistreerd. Van elke toets zijn twee versies. Handig bij bijvoorbeeld
het inhalen van een toets of om een kind nogmaals te toetsen na remediëring.
Registratiesoftware:
Dit is de digitale versie van de registratiebladen in de leerkrachtmap. Gratis te
downloaden van de site.

Allerlei:
Verschillen met de vorige versie:
Inhoud: Verbetering van de leerlijnen meten, meetkunde, tijd en geld
• Projectles: één onderwerp, structureel herhalen, elk blok een
projecttoetsDidactiek:
• Meer oefenen en automatiseren
• Weektaak voor zelfstandig werken
Differentiatie:
• Drie niveaus in de weektaak
• Bijwerkboek en Pluswerkboek
Organisatie
• 36 weken lesstof in plaats van 38
• Lesopbouw elke dag hetzelfde
• Vrijdag voor afronding week
• Het computerprogramma is een vast onderdeel van de weektaak

Overzicht materiaal:
Basispakket:
• Leerkrachtenmap met algemene informatie, handleiding voor de lessen,
kopieerbladen en registratieformulieren
• Rekenboek: omkeerboek, de ene kant is lesboek en de andere kant
takenboek
• Werkboek
• Toetsboek
• Antwoordenboek
• Oefensoftware
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Lesopbouw:

Wizwijs
Jaar van uitgave:
Uitgever:
Doelgroep:

- 2009 gr. 3 t/m 7 / 2010 gr. 1-2 en 8
- Zwijsen
- groep 1 t/m 8

Kenmerken:
•
•
•

Een hoger niveau voor élk kind: Wizwijs leert kinderen functioneel en
effectief rekenen. Veel aandacht voor oefenen en automatiseren en een
duidelijke structuur.
Leren rekenen op het juiste niveau: Wizwijs maakt kinderen gereed voor het
vervolgonderwijs. Differentiatie met 3 en zelfs 5 niveaus vanaf groep 6.
Veilig, compleet en uitdagend: Een vloeiende lijn van onder- naar
bovenbouw, met minder uitvallers en een hoger eindresultaat. Extra motivatie
door kleurrijke werkboeken.

Leerstofinhoud:
Wizwijs combineert praktisch en creatief rekenen met wiskundige kennis en
vaardigheden. Zo wordt gewerkt aan functionele en schoolse gecijferdheid.
Wizwijs biedt de leerstof aan volgens het handelingsmodel.
De kinderen werken altijd van concrete materialen naar abstract.

Alle lessen zijn op dezelfde manier opgebouwd. Iedere instructieles start met een
gezamenlijke doe-activiteit. Leerlingen maken door te handelen kennis met nieuwe
leerstof. Na de doe-activiteit gaan de leerlingen samen met de leerkracht aan de slag
in het werkboek. Iedere les beslaat twee pagina’s.
Een vast onderdeel van Wizwijs: samenwerkend leren. De opdrachten stimuleren de
leerlingen om te vertellen wat je denkt en doet: om begrippen en handelingen te
leren verwoorden. Ook bieden de opdrachten ruimte voor interactie en reflectie om
wiskundige begrippen te leren gebruiken.
In Wizwijs is veel ruimte voor zelfstandig werken. Leerlingen werken op hun eigen
niveau: per les twee pagina’s in het oefenboek en in het computerprogramma.
Belangrijk in Wizwijs is de tijd voor reflectie: samen vergelijken en verwoorden voor
extra bewustwording.

Software:
Digibordsoftware
Leerkrachtassistent Wizwijs (bekend van Veilig leren lezen) heeft dezelfde opbouw
als de lessen. Antwoorden bij opdrachten zijn op het scherm in te vullen en op te
roepen. De leerkracht kan zelf extra opdrachten maken met de Wizwijs-modellen.
Oefensoftware
Voor elke jaargroep en elk blok is er een online computerprogramma met extra
oefenstof. Eén op één gekoppeld aan de leerstof in de methode. De opdrachten
liggen geheel in de lijn van de toetsopdrachten. Ter ondersteuning krijgen de
leerlingen tekstuele en auditieve feedback en hulp.
Toetssoftware
De digitale toetsen zijn gelijk aan de papieren toetsen. Het voordeel van het gebruik
van de digitale toetsen is dat de resultaten direct worden geregistreerd in het
leerlingvolgsysteem.
Registratiesoftware
Toetsresultaten en observaties kunnen digitaal geregistreerd worden, met
handelingsplannen per leerling en een lesplan voor lessen na een toets.

Allerlei:
Wizwijs bestaat voor het grootste deel uit verbruiksmateriaal. De aanloopkosten in
het eerste jaar van invoering zijn beperkt. De kosten voor de werkboekjes per
jaargroep komen jaarlijks terug. Maar over een gemiddelde gebruiksperiode van acht
jaar bezien is een school met Wizwijs niet duurder uit dan met andere methodes.
Hoe de school qua afschrijving omgaat met een methode met weinig
gebruiksmaterialen kan worden toegelicht door de schoolleverancier. Ook op
www.wizwijs.nl staan daarover suggesties.
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Overzicht materiaal:
Wizwijs heeft per leerjaar negen blokken.
Per blok van circa 4 weken werken leerlingen met:
• 1 werkboek
• 1 oefenboek
Per jaargroep is er voor iedere leerling 1 toetsboek.
Vanaf groep 6 zijn er oefenboeken op basis- en plusniveau (in totaal dus 5 niveaus)
In groep 3 wordt gewerkt met de pop Wisse.
Roefie Rups en de rekenkist ondersteunen functionele en effectieve handelende
activiteiten.
Per blok heeft de leerkracht 1 handleiding.
Voor de leerkracht is per leerjaar een handige opbergdoos beschikbaar met daarin:
• 9 handleidingen
• Een leerjaaroverzicht
• 2 antwoordenboeken
• Een toelichting op de toetsen

In elke klas zijn veel materialen aanwezig die nodig zijn bij een goede
rekenles. Koks Gesto kan naast een team- of werkgroep-presentatie over de
verschillende nieuwe rekenmethoden ook voor extra service en inhoud
zorgen. Deze brochure is daar een voorbeeld van.
Onze accountmanagers maken voor u graag een overzicht van de reeds
aanwezige rekenmaterialen en een advies-op-maat van de extra materialen
die nodig zijn bij de rekenlessen.
Elke leerkracht krijgt van Koks Gesto een uitgewerkte lijst waarop alle
additionele rekenmaterialen en rekenspellen staan die bij een rekenles
gebruikt kunnen worden.
Voorbeeld:
Groep 3 b
Leerkracht: Juf Marloes
Reeds aanwezige materialen:
- Dobbelsteen
- Splitsbakje
- Pionnen
- etc

aantal: 1
aantal: 1
aantal: 10

Mogelijke nieuwe rekenspellen
- Ridderrijk
- Swinxs
- etc

aantal: 1
aantal: 2

Stuur nu een mail naar uw accountmanager van Koks Gesto. Zet in uw
onderwerpregel:
- Teampresentatie Rekenen
- Werkgroeppresentatie Rekenen
- Showroombezoek Rekenen
- Rekenmaterialen-scan
We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op voor een vervolg-afspraak.
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Additionele materialen
Ridderrijk
Heeft als doel in een doorgaande lijn het hoeveelheid- en getalsbegrip bij kinderen te
ontwikkelen. Getalbegrip op kleuterniveau kan gezien worden als een voorbereidende rekenvaardigheid die ertoe bijdraagt dat het aanvankelijk reken- en wiskundeonderwijs vanaf groep 3 probleemloos kan verlopen. Ridderrijk is een schitterend middel om vastlopen te voorkomen. Een spannend ridderverhaal is de rode draad van
deze spellenkist voor aanvankelijk rekenen.

Cube control
Is een eenvoudig en zelfcorrigerend rekenmateriaal bestaande uit gekleurde schakelbare kubussen van 2 cm en diverse sets
opdrachtkaarten. De kinderen bouwen met
de antwoorden per opdrachtkaart aan een
toren. De opdrachtkaart wordt gecontroleerd door de toren te vergelijken met de
kleurencombinaties op de achterkant van
de opdrachtkaart.
Elke set opdrachtkaarten bestaat uit 50
kubussen en 10 dubbelzijdige kaarten met
8 oefeningen aan elke zijde.
330.0408
330.0413
330.0419
330.0428
330.0434
330.0440

Set 1 oefeningen 0 t/m 10
Set 2 oefeningen 0 t/m 20
Set 3 oefeningen 0 t/m 100
Set 4 vermenigvuldigen/ delen 2-4-5-8-10
Set 5 vermenigvuldigen/delen 3-4-6-7-8-9
Set 6 mix optellen/aftrekken/vermenigvuldigen

330.0401

Box met 50 kubussen assorti

Maak 10
Oefent op uitdagende wijze het optellen
en splitsen tot 10. Het kaartspel bevat
48 kaarten waarmee de leerlingen spelenderwijs sommen maken met het antwoord 10.
De leerling die aan het eind de meeste
kaarten heeft, is de winnaar.

230.3611

340.2316
Spelend rekenen met kleuters
Met het boek worden praktische rekenroutines aangereikt, waarmee u de rekenwiskundeontwikkeling van jonge kinderen
spelenderwijs stimuleert. De rekenroutines
zijn herkenbare en terugkerende rekenwiskunde activiteiten die de kinderen met
plezier zullen uitvoeren, omdat ze voor hen
betekenisvol zijn. De rekenroutines nodigen
uit tot handelen, interactie, ontdekken en
redeneren. Op deze manier kunt u een
doordacht onderwijs- en activiteitenaanbod
en een uitdagende speelleeromgeving
realiseren.

Money Memory
Een geheugenspel voor 2 tot 4 kinderen vanaf 6 jaar.
Ze onthouden en combineren de euromunten om zoveel
mogelijk geldkaartjes uit de kluis te verzamelen.
Het spel heeft verschillende speelmogelijkheden
met oplopende moeilijkheidsgraad:
- De opdrachtkaartjes hebben 4 oplopende
niveaus, waarbij 1 tot 4 munten nodig
zijn om de bedragen samen te stellen.
- Alle opdrachtkaartjes kunnen met
een plaatjeszijde (makkelijker) en een
bedragzijde (moeilijker) gebruikt worden.
330.2677

504.0607
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Rekentovenaar
Wordt een rekenmeester!
Dit handzaam apparaat combineert voorgeprogrammeerde
oefeningen voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en
delen met een uitdagend rekenspel op 5 niveaus. Via de
knop ‘calculator’ direct om te toveren in een rekenmachine.
De oefeningen worden op 8 niveaus aangeboden;
het apparaat controleert vervolgens het resultaat.
Het geluid is via de knop ‘mute’ uit te schakelen.
Geschikt voor kinderen van 6 tot 11 jaar. De rekentovenaar
wordt zonder de 2 penlite AAA batterijen geleverd.
303.0052
Kwismeester
Om de basisvaardigheden (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) eigen te maken is oefenen, memoriseren en
automatiseren noodzakelijk. De kwismeester laat leerlingen
op een leuke en bijzondere manier oefenen met sommen.
Het is een stevig opzetboek waarmee de leerlingen in tweetallen elementaire automatiseringsoefeningen doen. De ene
leerling geeft de som op, de ander geeft het antwoord. Zo is
oefenen niet alleen zinvol, maar ook gewoon leuk.
560.2645
560.2646
560.2668
560.2669
560.2691
560.2692
560.2714
560.2715
560.2737
560.2738

Kwismeester A groep 4
Kwismeester B groep 4
Kwismeester A groep 5
Kwismeester B groep 5
Kwismeester A groep 6
Kwismeester B groep 6
Kwismeester A groep 7
Kwismeester B groep 7
Kwismeester A groep 8
Kwismeester B groep 8

Bordspellen rekenen
Leerzame rekenspellen voor groep 3 t/m 8 die precies zijn
afgestemd op elk niveau. Met de bordspellen gaan de kinderen
in tweetallen en viertallen aan de slag. Per jaargroep zijn er
zes bordspellen voor de nodige variatie. Van elk spel worden
twee exemplaren geleverd, zodat de hele groep tegelijk
bezig is. Ze zijn verpakt in een handig koffertje.
540.0445
540.0448
540.0451
540.0454
540.0457
540.0460

Bordspellen rekenen groep 3
Bordspellen rekenen groep 4
Bordspellen rekenen groep 5
Bordspellen rekenen groep 6
Bordspellen rekenen groep 7
Bordspellen rekenen groep 8

Geometrie voor de basisschool
Oefenkaarten ter verbetering van de ruimtelijke oriëntatie en het ruimtelijk inzicht. Het
pakket gaat vooral in op het oplossen van meetkundige problemen. Er wordt ruim aandacht besteed aan het oefenen van inzicht, de waarneming en de oriëntatie in de ruimte.
Van de leerlingen wordt gevraagd om creatieve oplossingsmethoden te bedenken.
‘Geometrie voor de basisschool’ is geschikt voor zelfstandig werken, hoekenwerk en
vrije opdrachten. De uitgave omvat 82 gelamineerde opdrachtkaarten en 14 kopieerbladen. De kaarten zijn verdeeld over drie thema’s:
vormen, vlakken en symmetrie en patronen. De opgaven zijn zeer duidelijk van opzet en de kaarten zijn
daardoor zonder veel uitleg te gebruiken. De oplossingen staan vermeld in de aparte antwoordenboeken.
De kaarten zijn verdeeld over twee niveaus en zijn
geschikt voor kinderen van (7), 8, 9, 10 (11) jaar.
520.2730

Schoolset (kaarten, handleiding en
materialenset in 2-voud, antwoorden
boeken in 3-voud)

520.2733

Startset IB/RT (pakket in enkelvoud)

Grote rekenspel
Een leuk en leerzaam spel in de serie bordspellen. Voor groep 38 (maar ook leuk voor leerkrachten), met een dubbelzijdig spelbord. Kant 1 is voor groep 3-5 en kant 2 voor groep
5-8. Je gaat al rekenend over het spelbord.
Daarnaast krijg je onderweg afwisselende
vragen over allerlei rekenonderwerpen.
De vragen zijn verdeeld over niveaus.
Dit spel hoort eigenlijk in elke klas te liggen.
Flexibele speelduur en voor 2-4 spelers.
Inhoud: dubbelzijdig spelbord,4 pionnen,
10 rekenfiches, 100 getallenfiches, 4 sterren, 4 geometrische figuren,
spelregel, 120 vragenkaartjes met 700 afwisselende vragen.
385.0125
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