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Voorwoord 

Als school hebben wij 3 jaar geleden besloten dat het roer om moest. 
Gekozen is er voor de Jenaplan gedachte, omdat het "samen" ons erg aantrok. 
Samen met het team zijn we gezamenlijk de opleiding gestart. 
Tijdens de opleiding hebben wij voortdurend gekeken hoe we alle vakgebieden 
aanbod konden laten komen.  

Wij kozen ervoor om expertgroepen te maken voor Lezen, Rekenen, 
Blokperiode, Taaldrukwerkplaats, Creatief  en Wereld Oriëntatie. 
Zodat iedere groep specifiek met een domein aan de slag kon en we het in het 
team kunnen delen/uitwisselen, zodat we van en met elkaar kunnen leren. 

Wij kozen voor het domein Rekenen, afzonderlijk hebben wij onze 
beginsituaties in de verschillende bouwen/stamgroepen geschetst, dit met elkaar 
besproken om een doel te kunnen formuleren voor ons Meesterstuk. 

Ons gezamenlijke doel is: De Woldwinkel voor Goed rekenonderwijs 
Wij kozen voor de Rekenwinkel, omdat wij allemaal het idee hadden dat we 
rekenen concreet moeten maken, door het aan de leve te ondervinden. 
Wat is er nu niet mooier omdat vanuit een winkel te doen. 

Veel plezier met het lezen van ons Meesterstuk om te zien hoe onze weg verliep 
om dit doel te realiseren. 

Christa Knol 
Monique van Slochteren- Willard 
Sandra Schoenmaker 
Hedica Schuring- Uiterwijk 

Juni 2018 
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3  
Samenvatting 

We hebben als werkgroep “rekenwinkel” ontzettend veel stappen gezet tijdens 
dit leerproces. Van een onzekere werkgroep die niet wist waar dit toe ging 
leiden, tot een zelfverzekerde onderneming die precies weet wat ze wil. 
Nml: de rekenwinkel zo inzetten dat het niet naast het rekenonderwijs plaats 
vindt, maar centraal staat.  

We zijn tijdens dit proces echt enthousiast geworden mede door de ervaringen 
van de afgelopen jaren. De leerlingen blij en betrokken, de juffen blij en 
betrokken. 
We blijven als team leren en ontwikkelen.  
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Probleemomschrijving 

Op onze school willen we graag zo veel mogelijk Levend leren. Voor het 
rekenonderwijs willen we graag een rekenwinkel, zodat de kinderen in echte 
situaties kunnen oefenen met rekenen.  

De onderbouw kan winkeltje spelen; hier wordt dan veelal het tellen, wegen en 
sociale omgang geoefend. 

De middenbouw kan winkeltje spelen; hier wordt dan tellen, geld teruggeven, 
tafels etc . geoefend. 

De bovenbouw kan hier ook uitstekend mee oefenen. Denk aan wegen, meten, 
prijsberekening etc. 

Onze school heeft 10 groepen, twee verdiepingen en geen vaste plek  / lokaal 
waar we een rekenwinkel kunnen starten.  Dit  maakt het lastig om een 
rekenwinkel te realiseren. De onder-,midden,-en bovenbouw gaan elk een 
project draaien met de rekenwinkel en kijken waar we tegenaan lopen. Deze 
bevindingen nemen we mee voordat we uiteindelijk besluiten waar en hoe we de 
rekenwinkel kunnen inzetten. 

Probleemomschrijving Onderbouw 

Oude situatie:                                                                                                        
In de jongste stamgroepen wordt gewerkt met een vaste dagindeling. 

Kring-Spel-Eten-Werk les-Eten-Kring-Vrij kiezen-Spel-Kring 
Tijdens de kring momenten worden de lessen aangeboden, waar tijdens de werk 
les ruimte is voor verdieping/verbreding/verwerking van de aangeboden 
oefenstof. 

Wij werken met vastgestelde thema's vanuit de methode piramide of  door de 
leerkrachten gekozen. 

Specifiek voor Rekenonderwijs bij de jongste kinderen zijn de doelen: 
Getallen en Getalbegrip, Meetkunde en Meten 
In de werklessen worden deze doelen ingeoefend met ontwikkelingsmateriaal. 
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Gewenste situatie: 

Het dagritme dat we volgen is voor de groep erg prettig en bied duidelijkheid en 
structuur. 
Dit laten wij graag zo, maar wij willen graag een andere invulling geven aan de 
kringen en aan de inrichting van de hoeken in onze lokalen. 

Kringen: 
Open en vertelkring 
Thema kring 
Observatiekring 
Ontdekkring 
Tekstenkring 
Leeskring 
Kringen voor muzikale en dramatische vorming en dans 
Rekenkring 
Sociaal emotionele kring 
Fruitkring 
Verjaardagkring 

De thema's die we kiezen, komen dicht uit de belevingswereld van de kinderen. 
Waar komen zij mee daar spelen wij op in en sturen wij op aan. 
Wij willen graag thema's kiezen, die je in de spelhoeken kunt uit spelen. 

Voorbeelden van Thema's kunnen zijn. 

Mini thema's zoals de hond, de wasmachine, logeren bij opa en oma. 

Voor Natuur: De dierenwinkel, de Dierentuin 
Seizoenen: De kledingwinkel,het tuincentrum, De camping 
Aardrijkskunde: De bakker,De politie,De kapper, De ijssalon 
Techniek: de Auto,De fietsenwinkel 

Waarom wil ik dat de Thema's gespeeld kunnen worden in de hoeken? 
Omdat er in de spelhoeken dan echt interactie tussen de kinderen ontstaat. 
Het rollenspel dat ze dan gezamenlijk spelen, brengt hun naar een hoger niveau 
in hun jonge ontwikkeling. 
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Bij bovenstaande thema's zie je ook dat er overal een winkelhoek gecreëerd kan 
worden, met bij ieder thema een andere invulling. 
Maar ook hier kan je het rollenspel laten zien, ervaren in de echte wereld en 
daarna naspelen in de kring en in de hoek. 

In de winkel kan ik dan ieder thema andere doelen van rekenen aanbod laten 
komen, maar ook kunnen de kinderen zichzelf  ontwikkelen omdat het 
leeraanbod rijk maar overzichtelijk moet zijn. 

Voorbeelden van doelen die wij aanbieden zijn. 
Tellen, Rangtelwoorden 
Begrippen lang,kort,groot,klein,hoog,laag 
Langer,korter enz 
Aankopen doen en betalen met 1,2 en 10 euro 
Begrijpen van de waarde van een munt van 2 euro gelijk is aan de waarde van 
twee munten van 1 euro. 

Probleemomschrijving Middenbouw 

Binnen onze school zijn wij aan het veranderen. We zijn sinds 2016 een 
jenaplan school geworden. Je merkt dat er veel ontwikkeling binnen de school 
plaats vindt. In de middenbouw lopen we aan tegen de methode “wereld in 
getallen”. Het is niet aantrekkelijk voor de leerlingen, het is veel door elkaar 
heen en het is moeilijk te combineren in een 3,4,5 combinatie groep. Daarnaast 
merken we dat de scores van de methode toetsen niet overheen komen met de 
cito scores. We moeten hier wat mee. Een nieuwe methode aanschaffen is niet 
een van de mogelijkheden. Na het horen van de reken winkel op een school in 
Groningen raken we enthousiast, vandaar de keuze om ons meesterstuk hierover 
te gaan doen. Een winkel opzetten voor de school, waardoor je doelen die je 
normaal vanuit de methode aanbiedt, nu kan aanbieden d.m.v. de rekenwinkel. 

De volgende kerndoelen kunnen wij volledig of  ten dele aanbieden via de 
rekenwinkel.  

33. De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals 
bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en 
temperatuur 
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30. De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 
delen volgens meer of  minder verkorte standaardprocedures. 

28. De leerlingen leren schattend tellen en rekenen. 

29. De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 

23. De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.   

24. De leerlingen leren praktische en formele reken-wiskundige problemen op te 
lossen en redeneringen helder weer te geven.  

25. De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van 
rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.  

De gewenste situatie: 

Een rekenwinkel die in gezet kan worden door de leerlingen.  De kerndoelen 
aanbieden aan de hand van de rekenwinkel. De kinderen verantwoordelijk 
maken en enthousiasmeren. De rekenwinkel een plek geven binnen het 
rekenonderwijs voor de hele school. Een tuin creëren om daar producten uit te 
kunnen halen voor de rekenwinkel. Een winkel die 1 keer per week open is voor 
ouders en derden. De Peuterspeelzaal en kinderopvang erbij betrekken. 
Eventueel sponsoring vanuit winkels creëren. Een vaste plek creëren voor de 
rekenwinkel. Een oefenwinkel inzetten. Een mooi duidelijk concept maken waar 
iedere stamgroepleider zo mee aan de slag kan, en de leerlingen ook. 

Probleemomschrijving Bovenbouw 

Oude Situatie: 
In de bovenbouw werken we voor rekenen met de methode Snappet. Met deze 
methode krijgen de leerlingen instructie van de leerkracht of  van elkaar 
wanneer dit kan. De kinderen werken per jaargroep aan hetzelfde doel, maar 
kunnen dit op hun eigen niveau verwerken.  
Met deze methode kun je ook kiezen om vanuit doelen te gaan werken. 
De methode Snappet is erg prettig voor de leerlingen. Iedereen is hier erg 
tevreden over. We werken hier nu bijna een jaar mee. In eerste instantie hebben 
we als bovenbouw gekozen om met Snappet methode te werken. Dit, zodat de 
overgang van methode, naar werken met tablet niet te groot zou zijn.  
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Voor de Cito-toetsen hebben we drie weken vanuit leerdoelen gewerkt. Dit 
omdat we dan alle doelen die Cito in de toetsen heeft, behandeld hebben. En 
voor onszelf  om te kijken hoe het gaat om te werken vanuit de doelen.   

In de kring wordt af  en toe rekenproblemen behandeld, maar dit is niet 
structureel. 

Gewenste situatie: 

 De bovenbouw wil we graag met Snappet blijven werken. Wel willen we voor 
aankomend schooljaar gaan bekijken of  we helemaal vanuit leerdoelen gaan 
werken.  
Als aanvulling van Snappet willen we graag dat de leerlingen meer praktisch 
handelen. Dit kan heel goed vanuit een rekenwinkel. Als we vanuit de doelen 
gaan werken, kunnen we makkelijker de winkel inzetten om dit te bereiken. 
Denk aan meten, wegen, korting bereken.  
Als bovenbouw willen we graag dus een "oefenwinkel" om dit te leren, maar we 
zouden ook graag een echte winkel op een vaste plek zien, waar de leerlingen 
echte spullen / etenswaar kunnen verkopen.  
We gaan hiervoor naar de Pettefletschool in Groningen om te kijken hoe zij dit 
hebben opgezet. 

Het uiteindelijke doel voor de hele school is:  
• Een rekenwinkel die voor alle groepen inzetbaar is. 

• Een rekenwinkel waar kinderen tijdens de lessen kunnen oefenen met 
leerdoelen. 

• Een rekenwinkel die ook echt in gebruik is, waar ouders 1x in de week 
spullen kunnen kopen 

• Een schooltuin waarbij we de opbrengst kunnen verkopen in de 
rekenwinkel (2018-2019) 
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5 
Het eerste observatieverslag 

Onderbouw 

Thema voorjaar: 
De kinderen werken op dit moment over het thema voorjaar en dan als subdoel 
de bloemen. 
De hoeken die ingericht zijn 
Fijne motoriek: kralenplank 
Huishoek 
Knutseltafel: bloemen maken 
Bouwhoek 
Constructie: lego 
Ontwikkelingsspel:  
Zandtafel 
Puzzeltafel 

Na een week besluit ik er een winkel aan toe te voegen. 

De winkel richten we gezamenlijk in, het proces om te komen hoe een 
bloemenwinkel eruitziet is geweldig. 
Wij wandelen als eerst de stad in om hem eens in het levensecht te bekijken. 
Daarna terug in de klas, zaten de kinderen vol met ideetjes wat een inspirerende 
kring opleverde. 
Er moest een kassa in, stellingen voor bloemen, emmers, planken, reclame bord, 
naam van de winkel. 
Waarna wij een werklijst gemaakt hebben, om af  te kunnen strepen wat er al is. 

Voor de knutseltafel werd bedacht dat ze de materialen gingen maken (potjes 
versieren, bloemenvazen maken van oude melkpakken, hoesjes maken voor 
zaadjes, vouwen van bloemen voor op kaarten, 
Die we in de winkel kunnen gebruiken om te verkopen. 

De 3e week hadden we een winkel in de klas en gingen wij het rollenspel en het 
rekendoel verschil herkennen tussen 1 en 2 euro spelen en oefenen. 
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De 4e week gingen we een grote winkel in het middengebied van school 
realiseren om de ouders de gelegenheid te geven ons gemaakte werk en ons 
enthousiasme bij het levend leren te laten zien. 

Conclusie: 
Zorg voor een winkel in je groep. 
Zorg voor een uitstapje om in de echte wereld af  te kunnen kijken 
Zorg voor 1 rekendoel in je Winkel 
Zorg voor extra handen om de winkel te draaien. 

Problemen waar ik als leerkracht tegenaan liep: 

Thema voorjaar, wat kan ik daarmee??? Beter nadenken over hoe het gespeeld 
wordt in de hoeken. 
Enthousiasme van de kinderen was enorm, dat ze allemaal tegelijk bezig wilden 
met het opzetten van de hoek, het maken van de materialen enz. 
Handen te kort bij het draaien van de winkel 
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Middenbouw 

We zijn begonnen met de uitvoering van de reken winkel. We hebben een naam 
bedacht. “de Woldwinkel”. We hebben het team op de hoogte gebracht van ons 
concept tijdens een teamvergadering. Aangezien het een pilot is hebben we 
besloten om eerst te gaan draaien met de groepen waarvan de stamgroep leider 
betrokken is bij dit meesterstuk.  

In de klassenvergadering is met de leerlingen besproken wat de bedoeling was. 
De leerlingen waren meteen enthousiast. Een winkel die echt open gaat, dat was 
echt wel heel erg leuk. We hebben plannen gemaakt qua verkoop. Dit maal is er 
gekozen voor zelfgemaakte producten van de leerlingen. Cup cakes, ranja en 
zelfgemaakte kaarten.  Meteen ondervonden wij als stamgroep leider hier een 
nadeel. De tijd die deze voorbereiding in beslag nam was best veel.  Dit is gelijk 
een punt waarvan we hebben gezegd, dit kan sneller. ( te denken valt aan 
producten goedkoop inkopen en duurder verkopen, de tuin enz). 

De instructie lessen zijn aangepast aan de rekenwinkel. We hebben die week van 
alles gedaan rondom het rekenen met geld.  (kerndoel 33). De oefenwinkel is 
ingezet. (een winkeltje die normaal als speelwinkel bij de kleuters staat.) de kassa 
werd erbij gehaald. We merkten wel dat we de rekenwinkel steeds met een doel 
moesten gaan gebruiken. Er een opdracht aan koppelen. Anders werd het meer 
gespeel dan rekenen. we hebben een rooster gemaakt, zodat we een goed 
overzicht hadden van wie er geweest was en wie niet. 

Een vaste plek voor “de Woldwinkel” hebben we nog niet. We hebben hem in 
de middenruimte gezet. Maar aangezien daar de kleuters ook spelen, moet je 
het opzetten en afbreken. 

Hieronder even kort wat we mee nemen en waar we aan moeten gaan werken: 

Wat ging goed: 

Enthousiasme leerlingen. 

Enthousiasme ouders. 

Rekenen met geld gaat beter. 

Doordat ze elkaar helpen heb jij als stamgroep leider meer tijd over voor andere 
instructie momenten. 

De winst. We konden een ijsje kopen bij een ijsco zaak in de buurt, wat een 
blijdschap en trots bij de kinderen. Dit hadden ze namelijk helemaal zelf  
verdient. 

Waar gaan we aan werken: 
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De tijd van het produceren van de te verkopen producten. 

Steeds een opdracht aan de winkel koppelen anders werd het spelen. 

Het winkeltje staat op de gang, loopt het niet dan heb je er last van. 

Geen vaste plek voor de Woldwinkel. Dus opzetten en afbreken op dezelfde dag. 
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Bovenbouw 

Met Kerst heeft de bovenbouw een Kerstbakkerij opgezet. In de klas hebben de 
kinderen taarten, koekjes en cake gebakken.  De kinderen hebben gemeten, 
gewogen en samengewerkt. Vervolgens hebben we samen berekend hoeveel 
stukken taart / cake we uit een vorm kunnen snijden en wat een stuk moet 
kosten om er winst uit te halen. Dit hebben we ook gedaan met de koekjes en de 
Kerstkransjes die we hadden gekocht.  

Daarna moesten de leerlingen prijskaartjes maken en alles verpakken. Elke 
groep had een eigen taak.  

Als laatste moest de Kerstbakkerij worden klaargezet. Niels, onze stagiaire, heeft 
samen met de kinderen die die taak wilden uitvoeren beneden de bakkerij 
klaargezet. De andere kinderen waren bij mij boven aan het inpakken en 
prijskaartjes aan het maken. 

Om half  drie ging de bakkerij open en konden de ouders de lekkernijen van de 
kinderen kopen .De Bakkerij was een groot succes! Binnen  drie kwartier waren 
we helemaal uitverkocht. 

De volgende dag hebben we met de klas gekeken hoeveel er in de kas zat. (Hier 
zit altijd een briefje in met het bedrag)  Wat er nu in zat, hoeveel we eraf  
moesten halen van de boodschappen en hoeveel we verdiend hebben. 

Conclusie:  

• Het samenwerken tussen de kinderen ging erg goed. 

• Het meten en wegen ging prima. De kinderen hebben dit zelf  zonder 
hulp gedaan. 

• De taken waren goed verdeeld, iedereen was tevreden over zijn taak. 
Deze mochten ze zelf  kiezen. 

• De bakkerij was een groot succes. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. 

Problemen waar ik als leerkracht tegenaan liep: 

• De kerstbakkerij hadden we beneden in de hal opgezet. Ik had nu een 
stagiaire die beneden de groep kon helpen wanneer dit nodig was, maar 
wanneer ik alleen zou zijn had ik handen tekort gehad, omdat boven ook 
soms hulp gewenst was. 
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• Iedereen kon meten en wegen, maar niet iedereen kon in de bakkerij 
verkopen. Wanneer de rekenwinkel structureel zou worden ingezet, 
kunnen de kinderen hopelijk allemaal aan bod komen 

 

Plattegrond klas:	 	 	               Plattegrond beneden van de      

                                                                 Kerstbakkerij: 

�  
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 Theorie onderzoek 

Onderweg naar onze eigen Woldwinkel waren wij opzoek naar scholen waar we 
ideeën konden opdoen en speurden wij in Mensenkinderen, het Praxisbulletin 
voor relevante artikelen. 
Het boek dat Telt hebben we er natuurlijk ook bij genomen. 
Via mail contact met de organisatie levend leren kregen wij enkele artikelen die 
voor ons waardevol konden zijn toegezonden. 

Artikelen: 

• Een winkel in de school 
• Verder op weg naar levend rekenen 
• Winkelen tijdens de rekenles 
• Een klasse winkel in mijn klas 
• Winkeltje spelen is levensecht rekenen 
• Levend leren 
• Dat telt 

Winkeltje spelen is levensecht rekenen. 

Vanuit concreet materiaal tot abstract rekenbegrip komen. 
Basisschool 'de Starter' in Groningen heeft een rekenwinkel opgezet. 

De leerkrachten constateerden dat in het bijzonder de zwakke rekenaars moeite 
hadden met de opgaven uit de methode. 
Dit omdat er niet duidelijk een aanbiedingsvorm genomen wordt. 
Ze kiezen voor leren door doen (science-onderwijs) 
Een context, een aanbiedingsvorm 
Het team wordt bijgestaan door rekendeskundige Jimke Nicolai van het bureau 
'Levend Leren' 

Omdat de starter diverse activiteiten ontwikkelt binnen het project creatief  
ondernemen. Lag het voor de hand om als context voor een winkel te kiezen. 
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Een winkel in de school 

De school loopt aan tegen de rekenmethode die aangeboden wordt in groep 3. 
Het wankelde. Ze willen beter inspelen op de niveauverschillen binnen de groep. 
Daarnaast wilden ze “het levend onderwijs” aan gaan bieden binnen de school. 
Op onze school werken wij met de methode “wereld in getallen”. Ook wij zijn 
zoekende. De methode is abstract en geeft teveel manieren aan van het 
bijvoorbeeld splitsen. Wat voor zwakke rekenaars niet goed werkt. 

In het kader van het project Creatief  Ondernemen van het actieprogramma 
Onderwijs en ondernemen van de ministeries van economische zaken en 
onderwijs, lag het voor de hand om voor een winkel te kiezen. Een winkel biedt 
tenslotte volop mogelijkheden voor inzet bij het rekenonderwijs, zoals: het tellen 
van producten, het bijhouden van de voorraad, het ordenen, een nummertje 
trekken, afrekenen, betalen, terug betalen, het maken van prijskaartjes en het 
werken met opening- en sluitingstijden. Het idee van een nummertje trekken en 
het bijhouden van de voorraad nemen wij mee binnen ons meesterstuk. Erg 
goede ideeën die wij er nog niet in hadden verwerkt. Ik mis hier echter wel de 
winst marge. Die hebben wij wel meegenomen. 

Concreet materiaal de klasse!winkel is in de buurt en meteen in te zetten. Dit is 
voor ons ook een punt geweest om de rekenwinkel te gaan opzetten. Prachtig 
rekenen in een context. Daarnaast wek je enthousiasme door de kinderen zelf  
spullen te laten verkopen aan ouders en bekenden.  

Voor de ontwikkeling van de klasse winkel zijn studenten ingezet. Erg mooi om 
zo iedereen er bij te betrekken en het enthousiasme bij iedereen op te wekken. 
Wij hebben dit als afstudeerproject bewust gekozen en je merkt ook bij ons het 
enthousiasme en de drijf  om dit goed te kunnen gaan inzetten binnen de school. 
Echter zal dit binnen onze school niet het hele rekenonderwijs omvatten. Wij 
hebben kerndoelen uit de methode gehaald en die bij de rekenwinkel geplaatst, 
zodat het boek plaats kan maken voor de winkel. 

Ondanks de goede voorbereiding hadden de leerlingen eigen aanvullingen. Ook 
blijft de winkel niet het hele jaar een super markt, maar met sinterklaas tijd een 
speelgoedwinkel  en bijvoorbeeld een kledingzaak. Wij geven de stamgroep zelf  
de invulling. Dit ook weer om het te stimuleren. De winkel zal dus bij ons steeds 
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verschillende vormen aan gaan nemen. de scanner werd ook meteen bij ons op 
school gemist. 

De digitale inzet van zowel een webam en foto camera. Heel erg mooi 
leermateriaal. Helaas is onze school op ICT gebied nog niet zover. Deze nemen 
wij zeker mee voor in de toekomst. De camera kan echter ook bij ons meteen 
worden ingezet zodra we van start gaan. 

Opbouw van de lessencyclus namelijk: het vraagstuk, reflectie, verwerking, toets. 
Deze opbouw passen wij ook toe binnen onze school. Het vraagstuk en de 
reflectie vindt plaats tijdens de klassenvergadering of  tijdens de start van de 
rekenles. De verwerking vindt plaats tijdens de rekenles en de toets vindt plaats 
tijdens de methode toetsafnames. Wij hopen verschil te zien in o.a. het niveau 
wat betreft het geld rekenen, het automatiseren, en splitsen. 

De lade van de kassa bij Klasse!winkel is speciaal angepast. De indeling van de 
geldlade kent een systematische opbouw, zodat de kinderen de structuur van het 
eurostelsel goed doorzien. Wij zijn benieuwd naar deze lade. Wij maken gebruik 
van een reguliere lade. We gaan contact zoeken met deze school om te kijken of  
dit mogelijk een goede toevoeging is aan onze winkel.  

Leren ondernemen is: het stimuleren van de ondernemingszin, door leerlingen 
successen te laten ervaren. Deze zin hebben wij o.a. toegevoegd aan ons 
meesterstuk. Leerlingen die succes ervaren worden gestimuleerd om door te 
gaan en meer te willen leren.  

Springlevend rekenen in praxisbulletin 25ste jaargang, nummer 3 (november 
2007). Een artikel wat we gaan opzoeken. 

Het stukje tot slot, geeft een duidelijke succeservaring weer van de school. Dit 
merken wij nu ook al laat staan als we dit in het volgende schooljaar structureel 
gaan inzetten. 
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In het kader van het project Creatief  Ondernemen van het actieprogramma 
Onderwijs en ondernemen van de ministeries van economische zaken en 
onderwijs, lag het voor de hand om voor een winkel te kiezen. Een winkel biedt 
tenslotte volop mogelijkheden voor inzet bij het rekenonderwijs, zoals: het tellen 
van producten, het bijhouden van de voorraad, het ordenen, een nummertje 
trekken, afrekenen, betalen, terug betalen, het maken van prijskaartjes en het 
werken met opening- en sluitingstijden. Het idee van een nummertje trekken en het 
bijhouden van de voorraad nemen wij mee binnen ons meesterstuk. Erg goede ideeën die wij er 
nog niet in hadden verwerkt. Ik mis hier echter wel de winst marge. Die hebben wij wel 
meegenomen. 

Concreet materiaal de klasse!winkel is in de buurt en meteen in te zetten. Dit is 
voor ons ook een punt geweest om de rekenwinkel te gaan opzetten. Prachtig rekenen in een 
context. Daarnaast wek je enthousiasme door de kinderen zelf  spullen te laten verkopen aan 
ouders en bekenden.  

Voor de ontwikkeling van de klasse winkel zijn studenten ingezet. Erg mooi om zo 
iedereen er bij te betrekken en het enthousiasme bij iedereen op te wekken. Wij hebben dit als 
afstudeerproject bewust gekozen en je merkt ook bij ons het enthousiasme en de drijf  om dit goed 
te kunnen gaan inzetten binnen de school. Echter zal dit binnen onze school niet het hele 
rekenonderwijs omvatten. Wij hebben kerndoelen uit de methode gehaald en die bij de 
rekenwinkel geplaatst, zodat het boek plaats kan maken voor de winkel. 

Ondanks de goede voorbereiding hadden de leerlingen eigen aanvullingen. Ook 
blijft de winkel niet het hele jaar een super markt, maar met sinterklaas tijd een 
speelgoedwinkel  en bijvoorbeeld een kledingzaak. Wij geven de stamgroep zelf  de 
invulling. Dit ook weer om het te stimuleren. De winkel zal dus bij ons steeds verschillende 
vormen aan gaan nemen. de scanner werd ook meteen bij ons op school gemist. 

De digitale inzet van zowel een webam en foto camera. Heel erg mooi leermateriaal. 
Helaas is onze school op ICT gebied nog niet zover. Deze nemen wij zeker mee voor in de 
toekomst. De camera kan echter ook bij ons meteen worden ingezet zodra we van start gaan. 

Opbouw van de lessencyclus namelijk: het vraagstuk, reflectie, verwerking, toets. 
Deze opbouw passen wij ook toe binnen onze school. Het vraagstuk en de reflectie vindt plaats 
tijdens de klassenvergadering of  tijdens de start van de rekenles. De verwerking vindt plaats 
tijdens de rekenles en de toets vindt plaats tijdens de methode toetsafnames. Wij hopen verschil te 
zien in o.a. het niveau wat betreft het geld rekenen, het automatiseren, en splitsen. 

De lade van de kassa bij Klasse!winkel is speciaal angepast. De indeling van de 
geldlade kent een systematische opbouw, zodat de kinderen de structuur van het 
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eurostelsel goed doorzien. Wij zijn benieuwd naar deze lade. Wij maken gebruik van een 
reguliere lade. We gaan contact zoeken met deze school om te kijken of  dit mogelijk een goede 
toevoeging is aan onze winkel.  

Leren ondernemen is: het stimuleren van de ondernemingszin, door leerlingen 
successen te laten ervaren. Deze zin hebben wij o.a. toegevoegd aan ons meesterstuk. 
Leerlingen die succes ervaren worden gestimuleerd om door te gaan en meer te willen leren.  

Springlevend rekenen in praxisbulletin 25ste jaargang, nummer 3 (november 
2007). Een artikel wat we gaan opzoeken. 

Het stukje tot slot, geeft een duidelijke succeservaring weer van de school. Dit merken wij nu ook 
al laat staan als we dit in het volgende schooljaar structureel gaan inzetten. 
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Verder op weg naar levend rekenen 

Dit artikel geeft duidelijk de verschillen weer tussen het realistisch rekenen en 
het levend rekenen. Dit wordt vaak door mensen door elkaar gehaald.  

Realistisch rekenen is eigenlijk de gestolde realiteit in de methode boekjes. 
Dit is niet de realiteit van de kinderen. 

Levend leren gaat uit van de realiteit van de kinderen. Deze is niet door 
deskundigen bedachte en zorgvuldig gekozen contextsituaties met de daaraan 
gekoppelde werkwijzen, materialen, modellen, maar de oorsprong is een 
werkelijk probleem of  een echte gebeurtenis van deze kinderen in de klas. Bij 
levend rekenen zijn het “echte, levende” situaties. Dit cruciale verschil vindt zijn 
oorsprong in de opvattingen over leren en leven van Freinet. 

De kinderen zijn hierdoor echt geïnteresseerd in het probleem, omdat het hun 
onderwerp is. 

Het probleem bij het levend leren is echter de vraag op welke wijze levend 
rekenen een structurele plaats kan krijgen in hun leerplan. Bij ons is het eerste stuk 
van levend leren de “rekenwinkel”, echter heeft dit ons ook zeker een jaar gekost om dit zo neer te 
zetten dat het komend schooljaar op de juiste wijze kan worden ingezet binnen onze school.  

De drie facetten van het levend rekenen in een Freinet klas zijn: de klasse kas, 
het vrije rekenonderzoek. De vrije mathematica en het levend rekenen.  

De klasse kas hebben wij op school al een aantal jaren. Echter hebben we deze 
nu uitgebreid door hem mede in te zetten bij de rekenwinkel. Zo worden 
kinderen zich nog meer bewust van de o.a. uitgaven en de winstmarge en de 
vervolgens voordelen hiervan voor de gehele groep. 

Het vrije rekenonderzoek vindt bij ons vooral plaats tijdens het stamgroep werk, 
echter het levend leren geheel toepassen binnen ons onderwijs, binnen onze 
school heeft nog tijd nodig. Een onderdeel hiervan is de rekenwinkel wat ons 
meesterstuk is, en deze zal gaan draaien in het nieuwe schooljaar. Echter komt 
daar nog meer levend rekenen naast bij kijken en hier zullen we als school ons 
nog verder in moeten ontwikkelen. 

De basis van het leren wordt gevormd door het natuurlijk leren. Ofte wel het 
nieuwe leren. Eerst waarnemen en onderzoeken dan pas de regels opstellen, de 
methode doet dat vaak juist andersom. Aandacht voor een sfeer in de klas die 
voorwaarde is om te komen tot uitwisseling en constructie van de kennis. 
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Leraren moeten kinderen laten merken hoe belangrijk het is om zelf  problemen 
te kunnen stellen en oplossen. Er moet een klimaat in de klas zijn, zoals ook 
bereikt is bij het schrijven en voorlezen van vrije teksten. De leraar moet hier het 
juiste voorbeeld geven en het enthousiasme van de begaafste kinderen inzetten 
om de rest van de klas te winnen voor levend rekenen. wij merken bij ons op 
school dat wij hier steeds meer in groeien. Echter merken wij ook dat op het 
rekengebied wij als leerkrachten het nog spannend vinden om de methode los te 
laten. De rekenwinkel wordt nu ingezet voor de doelen die normaal uit het boek 
werden gegeven en zo willen wij steeds meer streven naar het rekenonderwijs 
volgens de doelen en niet volgens de methode.  

Samengevat: levend rekenen is een vorm van levend leren waarin 3 facetten zijn 
te onderscheiden: 

Ordeningsfunctie, Expressie functie, Communicatieve functie 

Echter zijn er twee aantekeningen waar men rekening mee moet houden wat 
betreft het levend rekenen. 

Levend rekenen is namelijk niet hetzelfde als zelfstandig rekenen. levend 
rekenen is ook niet vrijblijvend. Denk hierbij aan coöperatief  maar ook aan de 
gezamenlijke probleemstelling en de uiteindelijk gezamenlijke oplossing met 
tussen door de instructie momenten. Daarnaast is levend rekenen geen tijdelijk, 
modieus verschijnsel, daarvoor steken de wortels van deze vrom van reken-
wiskundeonderwijs te diep.  

Onze uitdaging als werkgroep van de rekenwinkel voor de leraren in de school 
werkwijzen, middelen en de materialen ontwikkelen op het terrein van de 
rekenwinkel om op dit terrein vooruitgang te boeken en zichtbaar te maken. Dit 
is 1 onderdeel en een groot begin van het levend rekenonderwijs binnen onze 
school. Belangrijk is dat we ons blijven ontwikkelen en evalueren om dit als een 
goed blijvend product te behouden. 
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Winkelen tijdens de rekenles  

Jimke Nicolai en Piet Bandstra  - Volgens Bartjens jaargang 31 
2011/2012 nr.1 

Een aantal scholen voor Speciaal onderwijs in Friesland waren niet tevreden over hun reken-
wiskunde onderwijs . In dit artikel beschrijven de auteurs hun aanpak van dit praktische 
probleem  

Klasse! Winkels zorgen voor een betekenisvolle context. 

In het SBO  proberen de leerkrachten, net als in het reguliere onderwijs, het 
meest haalbare te bereiken. Maar het materiaal en de wijze waarop dat werd 
ingezet, leidde niet tot het gewenste resultaat.  

Onder begeleiding van Piet Bandstra hebben een zevental scholen hun 
probleem op het gebied van rekenonderwijs aangepakt. Daarbij stond het 
ontwikkelen van een doorgaande leerlijn rekenen, met daaraan gekoppelde 
doelen, lesopbouw en toetsing centraal. Binnen de leerlijnen staan getalbegrip 
en praktische rekenvaardigheden centraal, ze zijn concreet, meetbaar en 
verdeeld over 16 leerjaren. 

De deelnemende scholen gebruikten themamappen voor mondelinge taal, 
woordenschat en oriëntatie op Mens en Wereld. Door het rekenen aan deze 
thema’s te koppelen, kan er gewerkt worden vanuit betekenisvolle 
contexten. De aansluiting werd gevonden in het ontwikkelen van winkels bij 
diverse thema’s. Klasse! Winkels 

Bureau Levend Leren ontwikkelde  in samenwerking met bureau Effectief  
onderwijs en met feedback van de deelnemende scholen de Klasse!Kassa .  Deze 
kassa heeft een structuur waarbij de leerlingen, naar gelang de ontwikkeling, een 
twee-,vijf-, of  tien structuur kunnen oefenen. Maar ook geld wisselen en 
teruggeven. 

De lessen hebben een vaste opbouw 

A. Introductie  / instructie met koppeling van woorden en begrippen 

B. Oefenen / toepassen 

C. Terugkoppeling / reflectie 

DE WOLDWINKEL !23



De basis van de les wordt gevormd door koopopdrachten. Daarnaast komt er in 
elke les een deelaspect aan de orde: 

• prijzen lezen & vergelijken 

• tellen & wisselen 

• bewerkingen (met geldbedragen) 

• afronden op een mooi bedrag 

Binnen de lessen worden ook andere onderdelen zoveel mogelijk geïntegreerd; 
klokkijken. Meten en wegen. 

De winkel heeft losse productkaartjes die men kan aanpassen aan het niveau van 
de leerling(en) 

De eerste reacties zijn positief. Uit onderzoek blijkt dat de leerlingen op 
getalbegrip aanzienlijk beter presteren. Met andere woorden, door leerlingen op 
een praktische manier te laten oefenen, in een betekenisvolle context, leren ze 
niet alleen beter geldrekenen, maar ook heeft het een duidelijk positief  resultaat 
ten aanzien van getalbegrip. 
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Een klasse!winkel in mijn klas  

artikel van Bureau voor levend leren 

De klasse!winkel is een manier om de leeromgeving van je klas en school 
uitdagend en krachtig te maken.  Leerkrachten kunnen er voor kiezen om deze 
centraal in school of  juist in elke klas in de richten. De klasse!winkel is geschikt 
voor jongere, maar ook voor oudere kinderen en kan met eenvoudige middelen 
ingericht worden. 

Bureau Levend leren ontwikkelde in samenwerking met scholen voor 
vernieuwend en speciaal onderwijs de Klasse!winkel. Deze bestaat uit een kleine 
stelling met een speciaal ontworpen Klasse!kassa. 

Hoe worden de klasse!winkel en de Klasse!kas gebruikt? 

• Bij rekenonderwijs;  De winkel biedt uitstekende context voor het 
rekenen; tellen, bijhouden van producten, ordenen, afrekenen en betalen, 
maken van prijskaartjes, tafels, structuren , berekenen van korting etc. 

• Bij financiële educatie; kinderen leren beter en goed omgaan met geld. 
Hierbij gaat het vooral over beslissingen nemen en het weerbaar worden 
in het omgaan van verkooptechnieken. 

• Bij het leren ondernemen; hierbij gaat het vooral om het stimuleren van 
de ondernemingszin en het willen en kunnen dragen van 
verantwoordelijkheid. De klasse!winkel biedt  gelegenheid om eigen 
producten te verkopen. 

Vanzelfsprekend in de winkel in te zetten bij allerhande thema’s en makkelijk in 
te richten. 
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Winkeltje spelen is levensecht rekenen. 

Binnen de gekozen rekenmethode ervoer basisschool dat de zwakke rekenaars 
niet mee konden komen. De methode bood geen duidelijke context en 
aanbiedingsvormen, waardoor de succeservaringen die nodig zijn om rekenen te 
stimuleren uitblijft. Daarnaast wil de basisschool meer uitdaging voor 
hoogbegaafde leerlingen en het niveauverschil ondersteunen. 

Er is voor gekozen om binnen de doelstellingen van de methode te gaan werken 
met science-onderwijs: leren door doen. 

De basisschool (De Starter) is aangesloten bij een landelijk project “creatief  
ondernemen” van het Ministerie van OCW en dus wordt leren door doen 
gegoten in het format van een winkel. Eigen gemaakte producten (kunnen) 
verkocht worden in de eigen winkel. De winkel zelf  en het lesmateriaal is 
ontwikkeld door studenten van de Hanzehogeschool (bijv. i.p.v. Bus-sommen in 
groep 3 worden nu sommen met winkelmandjes gemaakt) in lijn met de 
lessencyclus van de methode. In de bovenbouw wordt er meer gebracht van ICT 
(kinderen voeren een opdracht uit die wordt gefilmd of  lessen kunnen online 
worden gevolgd). Na de les, waarin een bepaald probleem moet worden 
opgelost, volgt het nagesprek (reflectie). De kinderen vertellen elkaar en de 
leerkracht hun oplossingen en trekken conclusies. Dit is de kern van het 
leerverhaal.  

 
In een situatie die werkelijkheid benadert, wordt de activiteit beter uitgevoerd 
dan in de oude methode (lezen van artikelen en tekeningen turven). De kinderen 
begrijpen de leerstof  sneller. De toets resultaten zijn uitstekend. 
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Levend Leren 
 Mensenkinderen 109, nov.2007 

Levend leren is leren over de echte wereld.  
De natuur speelt daarin een grote rol. 
De natuur daagt namelijk uit tot bewegen en informeel leren. 
Zo leren kinderen over vele zaken zoals: 
-	 het ervaren van de seizoenen aan de hand van bomen 
-	 kleuren, vormen en geuren aan de hand van bloemen 
-	 onderzoeken en praktisch gebruiken van eetbare planten 
-	 creativiteit en flexibiliteit gebruiken bij het bouwen van hutten 
-	 kleine beestjes vangen en onderzoeken, bekijken en vergelijken 
-	 met water “koken” en dammen en bruggen bouwen 

Dit kan aangevuld worden met een dagdeel per week werken op een boerderij 
en leren over: 
-	 dieren voeren en verzorgen 
-	 mest opruimen en stallen schoonmaken 
-	 moestuin onderhouden 
Zo leren ze over de natuur, techniek, het milieu, rekenen en wiskunde, taal, 
verantwoordelijkheid en sociaal emotionele aspecten.  

De huidige leefsituatie van vele kinderen is meer media gericht dan natuur 
gericht.  
Activiteiten zoals hierboven beschreven staan onder druk.  
De Gezondheidsraad heeft daarom een landelijk programma opgesteld; Jeugd, 
natuur, voeding en gezondheid. Ook scholen kunnen hier aan meedoen. 

Het doel van dit artikel is om de huidige media educatie te laten samengaan met 
natuur en techniek. Kinderen moeten leren vragen te stellen. 
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Dat telt!  
Bouwstenen voor levend rekenwiskundeonderwijs 

Dit boek bevat veel ideeën en leerlijnen voor Levend rekenen. 
Rekenen kan toegepast worden a 
in allerlei situaties: rekenen met voorwerpen uit de natuur, de keuken, het 
speelplein, kunst en andere schoolvakken. 

Het boek bevat onder andere veel brevetten die gehaald kunnen worden door de 
leerlingen.  
(Brevetten voor meten, tijd, geld en begrijpend lezen kunnen we toepassen op 
onze rekenwinkel.) 

Hieronder de stappen tot het brevet speculaasjes bakken. 

!   
   

!  
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!   
Voorbeelden van brevetten zijn te vinden op de freinet site. 
Meer inspiratie te vinden in het boek Dat telt! 
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7 
Actieplan 

De onder-,midden-, en bovenbouwgroep gaan nog een keer de rekenwinkel 
draaien. We gaan kijken of  we de problemen van  waar we de vorige keer tegen 
aan liepen nu anders kunnen doen. 

  
Onderbouw 
  
Naar aanleiding van de evaluatie van het vorige thema zijn er een paar 
actiepunten, die wij hieronder weg gezet hebben. Waarvan wij denken dat als 
wij deze punten meenemen in de voorbereiding het succesvoller zal zijn. 

Actiepunt 1: Kies een thema waar een winkel in verwerkt kan worden. 
Actiepunt 2: Plan een afspraak in de "echte" winkel. 
Actiepunt 3: Bepaal welke rekendoelen je centraal zet 
Actiepunt 4: Bouw de winkel samen met de kinderen op, naar aanleiding van 
een kringgesprek wat ze in de "echte" winkel allemaal gezien hebben. 
Actiepunt 5: Regel op tijd, collega's/ouders voor hulp 

Thema Zomer, IJswinkel 
21 juni gaan wij op bezoek bij de ijswinkel. 
Doelen bij de Winkel: 

• Begrijpt dat geld de waarde van een voorwerp kan uitdrukken en daarom 
inwisselbaar is 

• Kan in de context van een winkel aankopen doen en betalen met 1,2 of  
10 euro 

• Kan in de winkel wisselen omdat wij weten dat een munt van 2 euro 
gelijk is aan waarde van twee 1 euromunten.  

• Telt 1 of  2 erbij of  eraf  van hoeveelheden t/m 6 
Hulp van 2 collega leerkrachten ingeschakeld voor de opening van de winkel, 
woe 5 juli. 
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Middenbouw 

We willen een rekenwinkel creëren binnen de gehele school.  

Eerst is het belangrijk de informatie te verwerven. Hoe pakken we dit aan? Wat 
is de informatie die al aanwezig is? Welke scholen werken al zo? 

Er zal een bezoek gepland worden naar de Petteflat school in Groningen.  

De verworven informatie zal met elkaar weer besproken worden. 

We denken na over een naam en een plek voor de winkel. 

We zorgen dat de materialen binnen zijn om de oefenwinkel in te kunnen 
zetten. 

Na onze gezamenlijke bijeenkomst gaan we starten met de oefenwinkel. De 
bijhorende kerndoelen worden hieraan gekoppeld. 

We houden het eerst klein. Dat wil zeggen alleen de rekenwinkel werkgroep gaat 
hiermee aan de slag en deelt de ervaringen. Dit zal ook het geval zijn met de 
echte reken winkel. 

De rekenwinkel zal geopend worden voor de ouders. De werkgroep geeft hier 
zelf  een draai aan en deelt de ervaringen weer met elkaar.  

We stellen bij waar we tegen aan lopen. De winkel zal nogmaals geopend 
worden alleen door de leden van de werkgroep. 

Tot slot maken we een jaarplanning voor het schooljaar 2018-2019. De 
rekenwinkel wordt geïntegreerd binnen onze school. Elke jaargroep zal 
verschillende malen aan de beurt komen om de rekenwinkel te openen voor 
ouders, kennissen en opa’s en oma’s. 

Wat zijn de verwachtingen: 

Leerlingen die succes ervaren worden gestimuleerd om door te gaan en meer te 
willen leren.  

De scores gaan omhoog op dit gebied d.m.v. het anders aanbieden van de 
kerndoelen. 

Ouders betrekken binnen de school. 

Het team raakt enthousiast. 
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Er is weer een stukje levend leren binnen de school bij. 
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Bovenbouw 

Voor alle bovenbouwgroepen staat er het project Italie gepland. Hier willen we 
een afsluiting organiseren samen met de ouders. Ik wil graag onderzoeken of  
een vorm van een markt ook geschikt kan zijn. Dit omdat we met veel kinderen 
en ouders zijn en ook omdat we hier ook Levend rekenen kunnen inzetten.  Het 
is een andere manier van organiseren, maar waarschijnlijk zeer geschikt om 
bouw-, of  schoolbreed  in te zetten bij een project waar de hele bouw of  school 
bij betrokken is. 

De markt zou boven in de klassen en gangen kunnen plaatsvinden. We zijn dan 
ook met meerdere collega’s , zodat we goed overzicht hebben over de kinderen 
en makkelijk hulp kunnen bieden wanneer dit nodig zou zijn.  De vorige keer 
vond ik het namelijk een nadeel dat wanneer je op meerdere plekken werkt, je 
dit niet alleen kan doen, maar hulp nodig bent van collega’s of  ouders. Op deze 
manier wil ik daar nu gebruik van maken. 

• Stap 1: bespreken met naaste bouwcollega’s over de invulling van de 
afsluiting.  

• Stap 2: wanneer de collega’s dit idee goed vinden, met kinderen 
bespreken wat we kunnen doen met de afsluiting. 

• Stap 3: op papier schrijven wat de ideeën zijn over de afsluiting 

• Stap 4: taken verdelen, wie gaat wat / waar / en wanneer doen.  

• Stap 5: de afsluiting. 

Ik verwacht dat mijn collega’s het idee goed zullen vinden. Doordat we de 
afsluiting verspreid in de klassen en gang zullen houden, is er genoeg ruimte 
voor de ouders en kinderen en komt het werk van de kinderen duidelijk naar 
voren. 

Ik hoop dat de markt mij een goed beeld oplevert, zodat ik kan zien of  deze 
vorm van Levend rekenen geschikt is om bouw,- en/of  schoolbreed in te kunnen 
zetten. 

Het verloop van het project: 
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• Tijdens de eerstvolgende bouwvergadering heb ik mijn idee voorgelegd 
aan mijn collega’s. Zij vonden dit een uitstekend idee.  We bespreken hoe 
we het project gaan vormgeven, wanneer het project start en wanneer de 
afsluiting hiervan zal zijn. 

Start: 9 januari ; opening met pizza eten 

Afsluiting met ouders:  22 februari in vorm van een markt 

Week 1:  Wat weten de kinderen al van Italië, waar ligt Italië, een mindmap maken over de 
achtergrond van Italie 

Week 2 t/m 5 Verder werken aan achtergrondinformatie van Italië en alle informatie 
verzamelen op het grote prikbord in vorm van een woordweb. 

Werken aan hoofddoel: gebouw maken van gips uit Italie. Leerdoelen;   ( Nog invullen) 

Week 5: bespreken met leerlingen hoe in te vullen project 

Week 6 en 7: afronden bouwen en voorbereiden markt. 

• Met de kinderen hebben we in de klassenvergaderingen besproken welke 
ideeën zij hebben over de afsluiting. 

De volgende ideeën kwamen naar voren: pizza bakken, Italiaanse tomaat/basilicumsoep 
verkopen, cappuciono verkopen, voor de ouders speurtocht houden langs de gebouwen,  kahoot 
quiz, cupcakes bakken (met italiaanse vlag erop), gebakken brood met honing, presentaties van 
gebouwen door de kinderen. 

Met deze ideeën hebben we samen, collega’s en kinderen, een plan bedacht en uitgetekend. De 
kinderen hebben zelf  overlegd wie wat wil verkopen, wie wil presenteren, wie de speurtocht gaat 
maken. Ook hebben we overlegd wie waar gaat staan presenteren en wie wat waar gaat 
verkopen. 
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8 
Tweede observatieverslag 

Onderbouw 

Laatste thema van dit schooljaar. 
Zomer met een ijswinkel. 

In het middengebied heb ik een ruimte voor een winkelhoek gecreëerd. 
Middels een ontdekkring "ijshoorntje" introduceer ik het thema. 
Woensdag 21 juni brengen wij een bezoekje aan de ijswinkel. 
De ijsmaker, is zo gastvrij dat hij enkele kinderen even een ijsje laat proberen te 
maken. 
We mogen een kijkje nemen bij de ijsmachines en een kijkje nemen in de 
voorraadkast. 
Al likkend aan het ijsje bespreken we in de winkel, wat er allemaal in deze 
winkel staat. Wat ben je nodig, welke rollen zijn er. 
Terug op school, bespreek ik samen met de kinderen in de kring, hoe onze  
ijswinkel eruit moet zien. 

We maken een actielijst om te kijken wat er gemaakt moet worden, welke 
spullen er van huis meegenomen kunnen worden, voor welke materialen ik als 
leerkracht moet zorgen. 
We verdelen de taken onder de kinderen die heel graag mee willen helpen met 
de opbouw van de hoek. 
We bespreken ook, hoe we kunnen checken of  het doel dat we willen leren in de 
winkel behaald is. 
Dit gaan we doen, door ouders uit te nodigen om bij hun eigen kind een ijsje te 
kopen. 
De kinderen oefen het geld te wisselen en het aantal bolletjes te tellen. 
Ook maken ze hun eigen ijskaart, naam en logo van de winkel. 

Tijdens de openingstijden van de ijswinkel heb ik hulp ingeschakeld van 2 
collega's bij het helpen van het maken van de ijsjes. 

De dag na de ijsverkoop, gaan we de winst tellen in de groep. 
We bekijken wat wij aan inkoop geld kwijt waren en wat we aan winst 
overhouden. 
Dit noem ik echt jonge topondernemers! 
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Middenbouw 

Waar gaan we aan werken: 

De tijd van het produceren van de te verkopen producten. Steeds een opdracht 
aan de winkel koppelen anders werd het spelen. Het winkeltje staat op de gang, 
loopt het niet dan heb je er last van. Geen vaste plek voor de Woldwinkel. Dus 
opzetten en afbreken op dezelfde dag. 

Deze punten hebben we meegenomen uit onze vorige ervaring. Het schoolfruit 
hebben we nu meegenomen. Dat is fruit wat we krijgen iedere dag voor de 
kinderen. Echter er blijft veel over deze hebben we in de verkoop gedaan. Dus 
de tijd van het produceren werd flink afgenomen. 

Helaas zal de komende tijd “de Woldwinkel” nog geen vaste plek krijgen binnen 
onze school. Het zal dus opgebouwd en afgebroken moeten worden. Het ging 
nu wel sneller dan de vorige keer. (kinderen weten wat de bedoeling is). 

De opdrachten die we gekoppeld hebben aan het winkeltje zijn opdrachten 
gekozen vanuit de methode en vanuit de leerlingen. Tijdens de 
klassenvergadering hebben we met elkaar besproken hoe we verder willen gaan 
met het “oefenwinkeltje”.  Leerlingen hebben de vrijheid nodig, maar gaven ook 
aan het prettig te vinden om af  en toe met een gestuurde opdracht in het 
winkeltje te werken. De rust is nu meer terug op de gang. Ze zijn gericht aan het 
werk binnen de winkel. Het schoolfruit is niet gelukt, omdat deze actie inmiddels 
bleek afgelopen, dus we hebben voor ijsjes gekozen. Een groot succes en gauw te 
verwezenlijken.  Ouders en kinderen waren enthousiast. De meeste punten die 
we mee hebben genomen uit onze eerste ervaring zijn verbetert en houden we 
zo.  

Waar gaan we aan werken: 
Vaste plek voor de winkel.  

De winkel open laten gaan voor alle klassen na de zomervakantie. 
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Bovenbouw 

Voor mijn tweede observatie heb ik gekozen voor een markt. Ik wilde graag 
onderzoeken of  een vorm van een markt geschikt kan zijn om bouw-, of  
schoolbreed in te zetten. 

Samen met de kinderen hebben we in de klassenvergadering besproken hoe we 
het project Italië kunnen afsluiten en of  we er ook een markt ervan kunnen 
maken. Hier kwamen leuke en verschillende ideeën naar voren. We hebben een 
plan gemaakt en uitgetekend en de taken verdeeld. 

De afsluiting zelf  is als vervolgd gelopen:                                                                 

• In de klassen worden de verschillende gebouwen gepresenteerd door de 
kinderen die het gemaakt hebben. Ze hebben een muurkrant, PowerPoint 
of  fotocollage gemaakt die bij het gebouw hoort.  

• In de gangen staan verschillende kraampjes waar kinderen hun eigen 
maakte eten verkopen. 

• De ouders kunnen aan de hand van vragen, speurtocht, langs de 
gebouwen lopen en ondertussen iets lekkers kopen. 

Op de gang wordt verkocht:  

• Cappucino 

• Mimipizza  

• Gebakken brood met honing 

• Cupcakes met een Italiaanse vlag erop 

• Tomaat / basilicumsoep 
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Op maandag worden de boodschappen gedaan o.l.v. onze stagiaire en of  zelf  
door de leerlingen na schooltijd. De bonnetjes worden ingeleverd op school. 

De dag voor de afsluiting moeten alle spullen die de leerlingen nodig hebben op 
school aanwezig zijn en gecheckt worden. 

Ook wordt er dan per groepje bekeken wat voor prijs er voor het eten gerekend 
moet worden, zodat de onkosten er in ieder geval uit zijn en er zelf  een kleine 
winst op gehaald kan worden. 

De soep wordt door de leerlingen zelf  gemaakt op school. Niels is er voor extra 
hulp, maar deze was niet nodig. 

Op de dag van de afsluiting gaan de kinderen om half  twaalf  de spullen 
klaarzetten. Iedereen weet waar hij of  zei moet staan en welke spullen ze nodig 
hebben. Dit hebben we namelijk getekend en besproken in het plan. Om 12.00 
uur is iedereen ook klaar en kunnen de kinderen eten / drinken en pauze 
houden. Vanaf  13.00 is de markt geopend. 

 De ouders krijgen beneden van twee leerlingen de vragenlijst van de speurtocht 
en gaan dan naar boven. Ze lopen langs alle drie de lokalen en krijgen hier de 
werkstukken en presentatie van de kinderen te zien. Ondertussen kunnen ze wat 
lekkers kopen bij de kraampjes.  

De ouders zijn erg enthousiast. De kinderen houden goede presentaties en 
kunnen veel vertellen over de gebouwen en technieken die ze hebben gebruikt. 
Ook het eten van de kraampjes is goed in trek. Vooral de pizza’s en de soep 
lopen erg goed.Na afloop hebben we veel complimenten gekregen over de opzet 
van de afsluiting. 

Plattegrond: 
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9 
Consequenties: 

De vorm van de afsluiting, markt en in de klassen, was een goede keus. De 
kinderen en ouders hadden allemaal goed de ruimte en er is veel geleerd. 

Nadeel van deze vorm was 

• Overleg tussen verschillende bouwen en veel kinderen kost tijd.  

• Niet alle kinderen zijn bezig geweest met Levend rekenen. Je zou dit 
moeten bijhouden met een lijst zodat alle kinderen aan de beurt komen. 

De vorm is zeer zeker geschikt voor zowel bouw-, als schoolbreed. Het is dan 
wel handig om per klas kraampjes op te zetten, zodat je als leerkracht weet dat 
iedereen een aandeel heeft in het Levend leren; hetzij wegen, meten of  met geld 
rekenen etc. Je hebt dan meer zicht op welke leerdoelen er behaald zijn en wie 
aan welke leerdoelen nog kan of  moet werken. 

Het zou mijn persoonlijke wens zijn om onder en boven een rekenwinkel of  
rekenhoek te hebben,  waar kinderen tijdens de lessen als kunnen oefenen. 

De vorm van markt zou ik graag schoolbreed inzetten om ouders binnen de 
school te halen. Dit zou 1 of  2 keer per jaar kunnen tijdens schoolprojecten. In 
de klassen (lees rekenwinkel / hoek) kun je dan zelf  kijken aan welke leerdoelen 
je moet werken.  
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Aanbevelingen 

Nu we onze rekenwinkel hebben opgezet en een ruime tijd draait, komen we tot 
meerdere onderzoeksvragen. 

Ten eerste: hoe kunnen we een community oprichten voor het uitwisselen van 
ideeën, inspiratie en vragen over de rekenwinkel en levend leren rekenen? Kan 
dit via Facebook of  is het handiger om een website op te starten? Hoe bereik je 
dus de meeste collega’s? 

Ten tweede:  op welke manier kunnen we onze partners ( VSO en BSO van 
Doomijn en PSZ ) van het KC de Woldstroom betrekken bij onze Rekenwinkel.  
En hoe kunnen we buurt gerelateerde instanties activeren tot een 
samenwerking? ( vb: koffie ochtend in het buurthuis met koekjes van de 
Woldstroom, Pabo studenten betrekken bij onze onderneming, een volkstuintje 
nabij onze school opstarten met behulp van (groot)ouders.) 

Tenslotte: hoe groot willen we onze micro onderneming laten worden? Kunnen 
de bovenbouw leerlingen met hulp een ondernemingsplan schrijven? 
Is er PR nodig? Een Kamer van Koophandel nummer? Is belastingaangifte 
noodzakelijk? 
Graag horen we van jullie, de lezer, wat jullie bevindingen zijn. Welke 
onderzoeksvraag pakken jullie op en waarom? En wat is jullie uitkomst? Wat 
werkt wel en wat werkt niet? 

Informatie kan gedeeld worden via onderstaand e-mail adres:  
obsdewoldstroom@stichtingpromes.nl 

Dank u wel. 
 

DE WOLDWINKEL !47

mailto:obsdewoldstroom@stichtingpromes.nl


11 
Evaluatie 

Onderbouw. 

Dat wij nog geen structurele Woldwinkel hebben, betekent dat wij nog volop in 
de veranderingen en vernieuwingen zitten en dat dit Meesterstuk nog vele 
hoofdstukken zal vervolgen staat voor ons als een paal boven water. 

Het mooie tijdens onze opleiding en tijdens ons meesterstuk vind ik het verander 
proces bij jezelf  maar ook de puurheid die de kinderen je teruggeven over de 
dingen die je doet en de waardering van kinderen en ook ouders bij de nieuwe 
dingen die je probeert in te voeren. 

Het enthousiasme dat de kinderen aan je geven, geeft jezelf  op bepaalde 
momenten vleugels. Wat ik tegenvallend en ook lastig vind is het omgaan met 
collega's, die minder enthousiast zijn over de plannen die wij hebben om een 
structurele rekenwinkel te realiseren. 

Een echte ontdekking vond ik, het bekijken van winkels op andere scholen, daar 
werd mij duidelijk dat je in ruimte helemaal niet zo groot hoeft te denken. De 
opbouw die wij gekozen hebben om er eerst een jaar met de Meesterstuk 
mensen aan te werken, winkels in verschillende vormen uit te proberen en daar 
evaluaties en leerpunten uit te trekken, vond ik fijn omdat deze mensen allemaal 
dezelfde gedachte hebben. 

Heel graag wil ik nu het einde van het schooljaar in zicht komt, onze 
bevindingen aan het team presenteren en samen ervoor zorgen dat we in het 
volgende schooljaar maandelijks een winkel in de school hebben bij de 
verschillende thema's en bemand door de verschillende groepen, Zodat iedereen 
er een keer een maand mee te maken krijgt en er energie ik kan steken. 

Dromen wil ik over een schooltuin, die ons groente en fruit gaat voorzien die wij 
in de winkel kunnen gaan verkopen. Dat de winkel in de buurt bekend wordt en 
dat de kinderen zich als echte ondernemers presenteren. 
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Middenbouw 

De rekenwinkel wat een prachtig iets is dat. Kinderen zijn zo enthousiast en 
betrokken. De ouders idem. En natuurlijk wij, die de rekenwinkel binnen onze 
school hebben gekregen ook. Het leeft. Vooral het rekenonderwijs leeft! En daar 
waren we naar op zoek, vooral in de middenbouw. Het was een pittig proces 
met veel overleg momenten, maar als je ziet wat er nu al staat binnen de school 
dan zijn we trots. Het resultaat wat we uiteindelijk voor ogen hebben daar zijn 
we nog niet. Het blijft aanpassen en we kunnen er nog veel meer uithalen. Maar 
als je ziet dat na al het werk dit er al staat, dan kan het alleen maar nog beter 
worden.  

Wat willen we nog: 

Een eigen moestuin creëren en vanuit daar producten verkopen. 

Een vaste plek voor de rekenwinkel. 

Op meer scholen kijken, en ideeën op doen over de rekenwinkel. 

Het laten draaien door het hele team. 

Evalueren en aanpassen. 

Wat hebben we bereikt: 

Een rekenwinkel binnen de school. 

Een enthousiast team. 

Enthousiaste kinderen. 

Enthousiaste ouders. 

Een deel van de methode los kunnen laten, en de rekenwinkel daarvoor in de 
plaats zetten. 

Een verhoging van de resultaten op het gebied van rekenen met geld. 

Door ziekte en wissel binnen onze groep, is het in het begin best lastig geweest. 
Maar toen we zover waren dat we konden draaien met de rekenwinkel en je zag 
wat het deed met je onderwijs en met de kinderen, werd het zo ineens 
makkelijker. Het was eerst nog los zand en we zagen er eigenlijk wat tegen op. 
Het is lastig om bij elkaar te komen doordat we op verschillende dagen werken. 
En je moet bij elkaar komen om dit neer te zetten. Het heeft ons veel tijd en 
energie gekost, maar doordat je enthousiast raakt, hinderde dat op een gegeven 
moment niet meer.  

Wij zeggen, kom gauw maar eens winkelen en kijken in onze Woldwinkel! 
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Bovenbouw 

Om de Woldwinkel op te starten hebben wij gekozen om dit per bouw uit te 
gaan proberen. Tijdens dit proces liepen wij tegen dingen aan die niet goed 
liepen, maar ook tegen heel mooie momenten en dingen die wel goed gingen. 
Kinderen en ouders zijn enthousiast over de projecten / markt / winkel.  
Door veel met elkaar te overleggen en door het bekijken van andere 
rekenwinkels op andere scholen en het praten hierover met collega’s, hebben er  
voor gezorgd dat we heel veel werkbare ideeën hebben gekregen over hoe wij 
een echte winkel in ons school kunnen realiseren op een vaste plek. Dit willen 
we heel graag presenteren aan het team, zodat we aankomend schooljaar een 
mooie rekenwinkel kunnen openen. 
Het zou heel erg fijn zijn, als het dak aankomende schooljaar ook vernieuwd 
wordt, zodat we de schooltuin ook kunnen gaan realiseren en deze kunnen 
koppelen aan de rekenwinkel. 
Ons doel een rekenwinkel in school wordt bereikt! We zijn nog niet klaar, maar 
aankomend schooljaar hopen we de winkel, geopend en wel, te kunnen 
presenteren aan kinderen, ouders en andere belangstellende. 
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13 
Bijlagen 

Verslag Pettefletschool in Groningen  
In het aankomende schooljaar willen wij graag een vaste rekenwinkel. Ook wil 
de Woldstroom een schooltuin realiseren. Omdat de Pettefletschool in 
Groningen een rekenwinkel heeft die structureel geopend is en een schooltuin 
hebben, zijn we daar op bezoek geweest.  
De Pettefletschool heeft haar rekenwinkel 6,5 jaar geleden geopend. Met behulp 
van subsidies hebben zij samen met de kinderen de winkel en de tuin opgezet.  
De winkel, tuin en logo zijn samen met de kinderen ontworpen. Na proberen en 
bijschaven hebben ze het volgende systeem bedacht.  
De Kleuters hebben elk een eigen tuin, waar ze kunnen zaaien, wieden en leren 
over de planten en groenten. Ook mag de tuin gebruikt worden om te beleven. 
Hier staan naast groente en fruit ook een insectenhotel en vogelhuisjes. De 
kinderen kunnen hier bijvoorbeeld beestjes zoeken.  
De midden en bovenbouw heeft een grote gezamenlijke tuin waar elke groep 
een maand verantwoordelijk is. Dit is omdat ze anders haast geen producten 
kunnen verkopen in de winkel.   
De kinderen van groep 7 en 8 zijn verantwoordelijk voor de winkel, en groep 8 
houdt de winkel open op vrijdag tussen 8.30 en 9.00 uur & van 12.00 tot 12.30 
uur. Aan het eind van het jaar draagt groep 8 de winkel over aan groep 7. Wat 
moet je zeggen, hoe pak je iets in?   
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Elke groep verzorgt een maand lang de producten die verkocht worden. Dit 
kunnen eigen gemaakte spullen zijn afhankelijk van het thema / seizoen, maar 
ook producten die uit de schooltuin komen. Bijvoorbeeld: bloemen in 
bloemenvaasjes, jam van de bessen en aardbeien, aardappels, appelmoes of  
appeltaart van de appels die ingekocht worden.  De groep die verantwoordelijk 
is voor de spullen van de winkel, koppelen die maand hun rekenlessen hieraan. 
Meten, wegen, wat hebben de producten gekost? Hoeveel moet iets kosten om 
winst te halen.  Hoeveel zaden hebben we aankomend schooljaar nodig etc.  
Twee keer per jaar wordt er op de zaterdag een grote tuinschoonmaak 
gehouden samen met ouders. Omspitten, bemesten of  de tuin leeghalen. In de 
zomervakantie hebben ouders ( die willen) een week lang “tuindienst” om de 
tuin te onderhouden.  
  
Wat heeft de Petteflet  in de tuin:   
• groente en aardappelen,  
• fuit; aardbeien, appels, bessen,   
• Kruiden zoals munt   
• Bloemen 
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Hoe kunnen wij dit op de Woldstroom realiseren?  
Omdat eerst het dak vervangen moet worden, voordat er een daktuin kan 
komen, hebben we eerst gekeken naar de winkel.  
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• We hebben een geschikte plek gevonden voor een vaste “echte” winkel 
waar elk groep gebruik kan van maken. Dit kan beneden bij de trap naast 
de lift met open kasten met vierkante vakken waar mandjes met 
producten in kunnen. Om te oefenen kunnen de kleuters beneden zelf  in 
de klas of  hal een oefenwinkel neerzetten passend bij het thema.  Boven 
bij groep 3,4,5 b staat de oefenwinkel waar de midden-, en bovenbouw 
gebruik van kan maken.  

  
• Elke groep is net zoals bij de Pettefletschool een maand lang 

verantwoordelijk voor de winkel en verkoop. Een planning van 
aankomend jaar is bijgevoegd.  

  
• We zijn structureel 1x per week open op vrijdagmiddag 14.30uur tot 

15.00 uur       
  
• We koppelen deze maand de rekenlessen aan de rekenwinkel  en de rest 

bij de thema’s in de oefenwinkel.  
  
• Voor het  logo van de winkel willen we een ontwerpwedstrijd houden.  

  
Bruikbare ideeën voor de schooltuin   
• Kleuters een eigen tuin  
• Midden- en bovenbouw een eigen tuin voor verkoop winkel  

Waar moet het team nog over nadenken / bespreken?  
• Is er nog een andere mogelijkheid dan het dak? Bijvoorbeeld achter de 

school.  
• Zijn er mogelijkheden voor subsidie ? Willen we dit?  
• Wat planten we in de tuin?  
• Welke groep is wanneer verantwoordelijk, of  heeft ieder een eigen stuk?  
• Hebben we hulpouders nodig en hoeveel? Zomervakantie?  
• Hoe worden de zaden bekostigd?  
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