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Voorwoord
2

Voor kinderen die naar groep 3 gaan , verandert er veel. Ze leren lezen, schrijven en moeten
vaker achter een tafel met werk aan de slag. Helaas nog te vaak in werkboeken en schriften.
Op onze school (Jenaplanschool Antonius Abt) worstelen we al jaren met het vormgeven van
het rekenonderwijs in groep 3. In dit onderzoek ga ik op zoek naar een manier die goed past
bij de (reken)ontwikkeling van jonge kinderen, de visie van de school en mijn visie op goed
rekenonderwijs.
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Samenvatting
6

Ik ben gestart met dit onderzoek vanuit een probleem in mijn onderwijspraktijk. Graag wilde
ik op zoek gaan naar een manier om het rekenonderwijs in groep 3 vorm te geven, zodat
deze beter aansluit bij de onderbouw maar waarbij de kinderen toch schriftelijke
vaardigheden ontwikkelen. De afgelopen jaren hebben we op school al verschillende
manieren geprobeerd om het rekenonderwijs in groep 3 aan te pakken. Daarbij namen wij
echter enkel de schriftelijke vaardigheden óf de aansluiting bij de onderbouw serieus.
Ik ben met collega’s en kinderen in gesprek gegaan en heb verschillende theorieën rondom
de rekendidaktiek bestudeerd. Aan de hand hiervan heb ik een eigen standpunt ingenomen
op mijn visie op goed rekenonderwijs. Wat heb ik als groepsleider nodig om goed
rekenonderwijs te kunnen geven? Ik heb een document opgesteld waarbij ik de doelen van
de methode ‘Alles Telt’ blijf volgen. De verwerking sluit in mijn versie echter beter aan bij de
overgang van de onderbouw naar de middenbouw. De kinderen spelen veel, maar leren toch
de schriftelijke vaardigheden door het werken met open verwerkingsbladen.
In het nieuwe schooljaar kan ik mijn onderzoek afronden, zodat ik mijn hypothese echt kan
toetsen.

Probleemomschrijving
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In mijn driejarige stamgroep geef ik alle instructies zelf. Dat vergt een strakke organisatie,
maar ook een kritische blik naar de instructies die gegeven moeten worden. Bij het
voorbereiden van de instructies, haal ik de kern uit de les en probeer deze op een zo
effectief mogelijk wijze, doelgericht, met de kinderen te bereiken.
In het schooljaar 2016-2017 zijn we begonnen met een nieuwe leesmethode in groep 3:
‘Veilig leren lezen’, Kim-versie. Om deze methode in een driejarige stamgroep goed te
kunnen organiseren, vraag ik veel zelfstandigheid van de kinderen. Er zijn veel
contactmomenten met de groepsleiding voor lezen en de lat ligt hoog. Dat moet ook wel,
aangezien een belangrijk speerpunt voor dit schooljaar het leesonderwijs is. Met een goede
en strakke organisatie, lukt het me om de kinderen de aandacht voor lezen te geven die ze
nodig hebben.
Voor rekenen gebruiken we de methode ‘Alles Telt’ vanaf groep 3. De methode vraagt om
de dag een intensief instructiemoment. Op de andere dag oefen je de nieuwe kennis met de
kinderen in. Voorgaande jaren hebben we in de middenbouw besloten om tot de
kerstvakantie het leerlingenboek en het werkschrift van groep 3 niet te gebruiken. De
instructie bestond toen enkel uit spelletjes en het op een doelgerichte wijze aanleren van de
vaardigheden. Dit deed iedereen op een andere manier. We hoopten hiermee meer
aansluiting te vinden met de onderbouw, maar het gewenste resultaat bleef uit. De kinderen
mistten na de kerstvakantie een aantal schriftelijke vaardigheden, die zij wel nodig hadden.
Ook sloten de spellen die zij hadden gespeeld niet goed aan bij de manier van werken in het
boek.
Dit schooljaar hebben we besloten om weer met het leerlingenboek en werkschrift aan de
slag te gaan. We bieden de nieuwe stof aan op de manier zoals dat in het leerlingenboek
wordt aangegeven. Dit doen wij tijdens de doelgerichte instructie in de kring. De verwerking
vindt plaats in het werkschrift. De kinderen gaan naast deze instructie nog niet aan de slag in
een ruitjesschrift, later in het schooljaar gaan we hiermee starten.
Als groepsleider mis ik bij deze manier van werken de tijd om met de jongste kinderen een
aantal belangrijke basisvaardigheden in te oefenen. Ik ben veel bezig met het geven van
werkinstructies, omdat het werkschrift erg talig is. De kinderen kunnen de opdrachten in de
eerste helft van het jaar nog niet zelfstandig lezen. Ik heb het gevoel dat ik kinderen niet kan
bieden wat de methode wel van mij vraagt. Ik denk daarom dat het geven van een instructie
en de verwerking daarvan anders kan.
We moeten in groep 3 een middenweg vinden zodat we toch aansluiten bij de onderbouw,
waarbij we genoeg instructiemomenten inplannen voor het rekenonderwijs en ze een aantal
schriftelijke vaardigheden aanleren om later met het leerlingenboek aan de slag te kunnen
gaan.

Verslag onderzoek
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Fase 1: verwondering
Over het rekenonderwijs van groep 3 vraag ik mij een aantal dingen af:
• Wat zijn de kerndoelen van het rekenonderwijs in groep 3?
• Hoe zit de leerlijn voor rekenen in groep 3 in elkaar?
• Waarom is er gekozen voor de methode ‘Alles Telt’?
• Hoe geef ik het rekenonderwijs in groep 3 vorm in het eerste half jaar?
• Welke opdrachten uit het werkschrift kunnen de kinderen zelfstandig maken?
• Kunnen de kinderen op een andere manier dan uit het werkschrift de doelen
inoefenen?
• Is de overgang van onderbouw naar groep 3 en van groep 3 naar groep 4 geleidelijk?
• Hoe kan ik de heterogene stamgroep inzetten om kinderen schriftelijke vaardigheden
te leren?
• Welke schriftelijke vaardigheden hebben de kinderen nodig voor blok 3 t/m 6?
• Hoe werken de kinderen in de onderbouw met rekenen?
• Wat zijn de voorwaarden die ‘Alles Telt’ geeft om in groep 3 te starten?
• Op welke manier kunnen de kinderen zelfstandig aan de slag met rekenen?
• Wat vraagt het van mij om de kinderen meer spelend, maar wel doelgericht en
zelfstandig te laten werken?
• Hoeveel minuten leerkrachtafhankelijke rekeninstructie hebben de kinderen per dag
nodig zodat de doelen bereikt worden?

Fase 2: verkennen
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Wat wil ik gaan doen?
Graag wil ik aan de slag met het rekenonderwijs voor groep drie. Ik wil de overgang van
onderbouw naar middenbouw aanpakken, omdat ik de overgang erg groot vindt. Ik wil de
kinderen meer onderzoekend, spelend of 'levend' aan de slag laten gaan in groep drie. Ik wil
wel dat ze daarbij bepaalde schriftelijke vaardigheden leren. Op dit moment is de leerkracht
gebonden instructie van rekenen voor groep 3 minimaal door de vele leesinstructies. Met
minimaal bedoel ik: mijn instructie is niet doelgericht maar werkgericht, te kort en er is te
weinig tijd voor informeel handelen. Ik denk dat ik de instructie- en verwerkingsmomenten,
kortom het rekenonderwijs in groep 3, anders kan inrichten.
In gesprek met collega’s
Onderbouw groepsleiding
Omdat ik in dit onderzoek aan de slag wil gaan met de overgang van de onderbouw naar de
middenbouw, ga ik in gesprek met Sofie Damsteeg. Zij werkt al enkele jaren als groepsleiding
in de onderbouw, maar heeft ook een tijdje in een middenbouwgroep gewerkt. Sofie ziet
ook dat de overgang van onderbouw naar middenbouw groot is. Zij ziet super zelfstandige
kleuters naar een middenbouw vertrekken waar alles anders is. Zo anders, dat zij niet meer
zo zelfstandig kunnen zijn als dat ze waren. Er wordt veel van hen gevraagd, er zijn veelal
opdrachten op het platte vlak. Sofie geeft aan dat het rekenonderwijs in de onderbouw in
hoeken en in de kring wordt aangeboden. In de kring wordt geoefend met rekentaal, tellen,
sorteren. Kinderen verwerken hun kennis in bouwwerken en in creatieve opdrachten maar
ook op open verwerkingsbladen. De kinderen leggen bijvoorbeeld groepjes sleutels op de
lichttafel en tekenen deze daarna over op een blad en schrijven of stempelen het juiste cijfer
erbij. Er zijn een aantal open verwerkingsbladen waarop de kinderen kunnen werken. Per
blad een andere opdracht, de kinderen weten precies hoe ze met deze bladen aan de slag
kunnen gaan.
Sofie geeft aan dat de onderbouw groepsleidingen op de hoogte zijn van de tussendoelen
voor rekenen van eind groep 2. Een kind gaat naar groep 3 als het voldoet aan deze
tussendoelen. Dit wordt bijgehouden met observaties in het observatiesysteem HOREB. De
groepsleidingen zijn op de hoogte van de doelen en houden daarom geen lijstje bij waarop
ze bijhouden of kinderen doelen beheersen of niet. Bij kinderen waarvan heel erg wordt
getwijfeld of ze deze tussendoelen beheersen, wordt dit wel gedaan.
De rekenspecialist
Ik ben in gesprek gegaan met Bram Verbruggen, de rekenspecialist van onze school. Ik vroeg
hem waarom er voor de methode ‘Alles Telt’ is gekozen. Hij vertelde dat er meerdere,
interessantere, methodes waren waar we voor konden kiezen maar dat deze af vielen door
de lange voorbereidingstijd. Bram had het graag gezien dat we als school rekenen zouden
vormgeven met de bouwstenenen uit ‘Dat Telt’ (Nicolai, Velthausz & Broersma, 2010).
Omdat er echter haast zat bij het zoeken naar een methode, is er toch gekozen voor ‘Alles
Telt’, omdat we hier als school meteen mee aan de slag konden gaan. Bij de aanschaf van
deze methode is ook rekening gehouden met het geven van de instructie in de eigen
stamgroep. Het cluster van Bram geeft zelf de instructies nog niet in de eigen stamgroep. Hij
staat hier zelf nog niet achter omdat hij weet dat de didactiek bij rekenen juist aangeboden
en ingeoefend moet worden. Dit kost veel tijd, volgens Bram. Hij merkt dat je in je eigen
10

stamgroep nog te druk met de instructies bezig bent om de zelfstandige verwerking te
volgen. Bram denkt dat het wel moet kunnen in de eigen stamgroep, maar dit kost meer
voorbereiding. Op dit moment ziet Bram dat dit bij veel groepen nog niet op de juiste manier
gaat. Dat wil niet zeggen dat Bram in niveaugroepen een klassikale instructie geeft.
Integendeel, hij geeft doelgerichte instructies en is veel in kleine groepen aan de slag. Hij
heeft daardoor veel tijd voor begeleide inoefening. Bram heeft op dit moment een andere
baan gevonden en werkt niet meer op onze school. Zijn speerpunt als rekenspecialist voor
dit schooljaar was, om de overgang van groep 2 naar groep 3 aan te pakken.
Middenbouw groepsleiding
Mijn collega Sanne van Hintum heeft zich bij haar Master SEN en bij de Jenaplanopleiding
gericht op het rekenonderwijs. Daarbij heeft ze vooral gekeken naar verschillende manieren
van verwerken, gericht op groep 4. In gesprek met haar wees ze me op het bestuderen van
de rekendidactiek met de rekenmodellen voor het aanbieden van een nieuwe strategie.
Daarnaast wees ze me erop dat ik vooral moet kijken wat we allemaal al op school hebben:
boeken, spelletjes en methodes die ik kan inzetten bij de verwerking van rekenen.
Begeleidster meesterstuk
Anite van Oijen, mijn begeleidster van dit meesterstuk, stuurde mij een powerpoint
presentatie van iemand die de rekenmethode naast de TULE doelen heeft gelegd, zodat ze
op school een goede keuze kunnen maken in wat zij aan gaan bieden. Ik denk dat deze
manier van kijken naar de methode een goed uitgangspunt is, maar nog niet voor onze
school. Op dit moment werken we in de groepen 3 t/m 8 met de methode ‘Alles Telt’. Het
lijkt me daarom slim om bij de invulling van het rekenonderwijs in de eerste helft van groep
3, vooral goed te kijken naar wat de kinderen voor het vervolg in deze methode nodig
hebben. Dus, welke kennis en vaardigheden moeten zij hebben om de methode te kunnen
blijven volgen?
In gesprek met kinderen
Met de kinderen uit mijn groep 3 ben ik in gesprek gegaan over rekenen. Ik was benieuwd
hoe zij het rekenen zien en wat zij vinden van het rekenen. De kinderen gaven aan dat zij de
instructies meestal leuk vinden, omdat ze dan dingen mogen doen. Het werkschrift van
rekenen ervaren zij vooral als heel veel werk. De kinderen geven aan dat je veel hetzelfde
moet doen en dat je veel tijd kwijt bent om het af te krijgen. Ze houden dan minder tijd over
voor de rekenspellen en dat vinden zij jammer. Een aantal kinderen geeft aan dat ze de
opdracht vaak niet begrijpen. Als ze eenmaal weten wat zij moeten doen dan kunnen ze vlot
vooruit. De kinderen in groep 3 van Zilverhof werken graag meer met spelletjes zoals bij de
instructie en de spelletjes die in de kast staan (Menne, 2010).
Oriëntatie op de theorie
Voorwaarden voor groep 3
Als startpunt van mijn literatuuronderzoek heb ik de handleiding van de rekenmethode van
onze school, ‘Alles Telt’, bestudeerd. Daarbij ben ik begonnen bij de voorwaarden die de
methode geeft om in groep 3 te kunnen starten met rekenen. Deze voorwaarden hangen
samen met de leerlijn voor rekenen en wiskunde. De methode heeft ze overzichtelijk
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genoteerd in een document. Dit document is bijgevoegd in Bijlage 1, voorwaarden voor
groep 3.
Wat haal ik hier uit?
De tussendoelen voor rekenen eind groep 2 zijn verdeeld in de verschillende leerlijnen. Per
leerlijn wordt aangegeven wat de kinderen moeten kunnen.
• Getalbegrip en tellen: de kinderen kennen de telrij tot minstens 10. Zij kunnen
aantallen tot 10 tellen, ordenen, vergelijken, schatten en bij eenvoudige situaties eraf
en erbij te rekenen. De kinderen kunnen benoemde aantallen tot 10 telbaar
representeren.
• Meten: de kinderen kunnen materialen vergelijkend ordenen op lengte en inhoud.
De kinderen hebben ervaring opgedaan met wegen. Bij deze leerlijn zijn
rekenbegrippen erg belangrijk en het opdoen van ervaring met levensechte situaties.
• Meetkunde: plaatsbepaling waarbij rekenbegrippen zoals naast, rechts, links, dichtbij
en veraf belangrijk zijn. De kinderen doen ervaring op met constructiemateriaal en
papier. Zij komen in aanraking met bekende ruimtelijke en vlakke meetkundige
figuren.
Jaaroverzicht groep 3
De methode ‘Alles Telt’ wordt opgedeeld in blokken. Er zijn zes blokken per jaar. Ik ga me
richten op blok 1, 2 en 3 omdat dit de start is van het rekenen in groep 3. De methode geeft
in de handleiding een duidelijk overzicht van de toetsdoelen per blok. Dit overzicht heb ik
opgenomen in Bijlage 2, overzicht toetsdoelen. Naast het overzicht van de toetsdoelen,
geven zij ook een zogenaamde ‘jaargroepinleiding’. Een document met het leerstofoverzicht,
differentiatiemogelijkheden en een materiaallijst.
Wat haal ik hier uit?
De kinderen beheersen na blok 3 de volgende schriftelijke vaardigheden:
• Het schrijven van de cijfers 1 t/m 20.
• Het meten met de kralenliniaal.
• Het tekenen van de wijzers in een klok.
Er wordt in de eerste helft van groep drie heel veel aandacht besteedt aan tellen en
getalbegrip. Het herkennen van cijfers, hoeveelheden en getalpatronen komt veel aan bod.
De methode geeft aan dat er in de eerste weken heel veel hardop geteld dient te worden.
De meeste kinderen zullen dit, volgens de methode, al kunnen. Het is gewenst om dan veel
aandacht te besteden aan rekentaal en het uitbreiden van het getalbegrip.
In het leerlingenboek en het werkschrift worden foto’s en plaatjes getoond van getallen
zoals kinderen die om hen heen zien. In de handleiding van de lessen wordt veel tijd
ingebouwd om met kinderen te praten over getallen en cijfers.

12

In de eerste helft van groep 3 maken de kinderen met behulp van de methode kennis met
veel nieuwe dingen, zoals meten. Het doel van meten is het kennismaken met lengtematen
en ontdekken waarom lengtematen belangrijk zijn. In de methode wordt dat met
afbeeldingen aangeboden in het boek. Deze platen nodigen weer uit tot een gesprek,
waarbij ongetwijfeld veel rekentaal wordt gebruikt. De kinderen zijn zelf echter niet
handelend bezig. Kortom: er is veel aandacht voor rekentaal in de methode. Het praten over
rekenen en het uitleggen wat er in je hoofd gebeurt is belangrijk. De kinderen zijn in mijn
ogen te weinig bezig met zelf ontdekkend leren en levend rekenen.
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In de ‘jaargroepinleiding’ wordt weergegeven hoe de opbouw van het leren splitsen wordt
opgebouwd in de methode. Blok 3 eindigt bij de splitsflat.

Ontwikkeling van getalbegrip
In 2010 schreef Van Groenestijn in Volgens Bartjens een artikel over de ontwikkeling van
getalbegrip. In groep 3 krijgen we te maken met de overgang van het informele handelen
naar het formele rekenen. Dit is een complex proces. Van het ene op het andere moment
wordt het rekenen gekoppeld aan het werken op papier. Er zijn drie dingen belangrijk als het
aankomt op de ontwikkeling van getalbegrip:
• Tellen.
• Betekenis geven aan getallen en hoeveelheden.
• Getallen koppelen aan symbolen.
Van Groenestijn (2010) concludeert dat er met het tellen in groep 3 veel te snel met de,
weinig betekenisvolle, getallenlijn wordt geoefend. Tellen is de basis van het rekenen. De
getallenlijn is echter al tellen op een hoog abstract niveau. Zij raadt dan ook aan om op een
betekenisvolle manier met kinderen te tellen. Dit geldt ook voor het oefenen met
hoeveelheden. De stap van het verschil zien tussen de getallen 21 en 12 is voor veel
kinderen erg moeilijk. De didactiek die in de rekenmethode wordt aangegeven is meestal
goed, maar de leraar is hierin de verbindende schakel. Volgens Van Groenestijn is de
visualisering van de kwantiteit in combinatie met de symbolen hierbij een onmisbare stap.
Kinderen in groep 3 zijn nog sterk gericht op handelen (Van Groenestijn, Borghouts &
Janssen, 2011). De overgang van het informele handelen naar het formele rekenen kan
worden gestimuleerd door kinderen tijdens het handelen te laten vertellen en tekenen. Dit
zorgt ook voor de ontwikkeling van het logisch denken en de rekentaal. Door deze twee te
koppelen krijgt het rekenen meer betekenis voor kinderen.
Handelingsmodel
Het handelingsmodel (Van Groenestijn, Borghouts & Janssen, 2011) is een schematische
weergave van de rekenwiskundige ontwikkeling zoals die geldt voor alle kinderen. Op het
eerste niveau (informeel handelen) leren kinderen door te doen en te beleven. Op het
tweede niveau (voorstellen-concreet) leren kinderen door over iets te praten en daarbij
maken zij gebruik van foto’s of tekeningen. Op het derde niveau (voorstellen-abstract) leren
de kinderen aan de hand van schematische voorstellen zoals schema’s en denkmodellen. Op
het vierde niveau (formeel handelen) leren kinderen op basis van een tekst, getallen of een
combinatie van die twee. Het denken (mentaal handelen) en het
verwoorden/communiceren van wat je doet is in alle vier de niveaus belangrijk. De taak van
de groepsleiding is het observeren en signaleren hoe de rekenwiskundige ontwikkeling van
een kind verloopt. Het handelingsmodel is hierbij een ondersteuning.
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De ijsbergmetafoor
Naast het handelingsmodel wordt ook de ijsbergmetafoor (Boswinkel & Moerlands, 2002)
veel gebruikt. Het handelingsmodel legt meer de nadruk op de processen die plaatsvinden
en de ijsberg verbeeldt vooral een inhoudelijke gelaagdheid.
De ijsbergmetafoor geeft aan dat er in het onderwijs veel aandacht wordt gegeven aan
formele bewerkingen. De stappen die onder de ijsberg liggen, worden vaak snel doorlopen.
De tijd die er aan formele bewerkingen wordt gegeven, richt zich vaak op het herhalen,
oefenen en remediëren. De voorkeur in dit model wordt gegeven aan het differentiëren in
de verschillende lagen. Lukt het een kind nog niet om de formele bewerking 5+3=8 uit te
rekenen? Ga dan steeds een stapje lager in het drijfvermogen, totdat het kind het wel
begrijpt.

Dat Telt
‘Een rekenmethode is zoiets als een schriftelijke cursus tangodansen.’
Deze zin kan zo op een tegeltje en vat ook meteen de visie van dit boek samen. ‘Dat Telt’
(Nicolai, Velthausz & Broersma, 2010) geeft bouwstenen voor levend
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rekenwiskundeonderwijs. Dit doen zij door het geven van voorwaarden, voorbeelden en
uitleg over goed levend rekenwiskundeonderwijs.
Levend rekenen moet goed rekenonderwijs zijn:
• Goede leraren
• Een rekencoördinator
• Rijke bronnen
• Rekenrijke omgeving
• Doelgericht werken
Voorwaarden voor goed rekenwiskundeonderwijs:
• Leraren die de doelen kennen
• Rekencoördinator/rekengids
• Rijke bronnen
• Rekenrijke leeromgeving
• Doelgericht werken
‘Dat Telt’ geeft verschillende termen aan om het leren van kinderen te typeren:
• Ervaringsgericht onderwijs: van alle betrokkenen wordt een ervaringsgerichte
houding verwacht. Het proces staat centraal.
• Ontdekkend leren: het kind is een jonge onderzoeker die spelender- en lerenderwijs
de wereld verkent.
• Functioneel leren rekenen: kinderen weten waarmee ze bezig zijn en waarom ze
doen wat ze doen.
• Natuurlijk leren: leren vanuit de natuurlijke behoefte om te kunnen wat anderen ook
kunnen in een uitdagende omgeving.
• Interactief leren: het leren is een communicatieproces tussen het kind en de
leeromgeving.
• Levend leren: bundelt de essenties van bovenstaande termen. Het leven zelf is de
leerschool.
In het rekenonderwijs worden de volgende gereedschappen gebruikt door kinderen:
• Ordening: om de wereld om ons heen begrijpelijk te maken. Hoe groter de
wiskundewoordenschat en hoe groter de rekenvaardigheid, hoe beter het lukt tot
ordening te komen.
• Expressie: door middel van rekenverhalen, tekeningen en bouwsels kunnen we onze
gevoelens en gedachten uiten.
• Communicatie: aandacht voor de wiskundetaal, helder en kort communiceren
waarom je doet wat je doet.
De doelen voor rekenwiskundeonderwijs worden opgebouwd vanuit de vier
rekenwiskundegebieden, de bronnen die ook in de kerndoelen genoemd worden:
• Kinder- en klassenleven
• Actualiteit
• Andere vakken
• Rekenen en wiskunde
16

Mijn eigen visie op de theorie
In de uitwerking van mijn onderzoek is het belangrijk dat communicatie centraal staat bij het
rekenen. De kinderen moeten veel rekentaal gaan gebruiken, hun gedachten leren
verwoorden en tekenen. Dit komt in alle stukken die ik heb gelezen terug.
Ik vind het belangrijk dat ik het handelend, zelf ontdekkend, levend rekenen terug laat
komen in het rekenonderwijs. In de methode ‘Alles Telt’ komt dit minimaal terug. Vaak is
dan de context en de opdracht al uitgewerkt voor de kinderen. In de onderbouw wordt
gewerkt met open verwerkingsbladen, ik ga deze manier van verwerken doorzetten naar de
middenbouw.
Er is al heel veel rekenmateriaal op school aanwezig. Ik ga inventariseren wat er al allemaal is
en wat ik daarvan kan gebruiken binnen mijn onderzoek.
De didactiek van de ontwikkeling van getalbegrip is voor mij belangrijk om goed voor ogen te
houden. Tellen en getalbegrip is een belangrijk onderdeel van het leren rekenen in groep 3.
Het veel tellen met kinderen het betekenisvol maken van een context is daarbij erg
belangrijk.
In mijn onderzoek ga ik gebruik maken van het handelingsmodel (Van Groenestijn,
Borghouts & Janssen, 2011). Wat ik belangrijk vind in dit model is dat het belang van
communicatie zo duidelijk naar voren komt. Daarnaast is dit een duidelijke schematische
weergave. Met dit model kan ik de kinderen goed begeleiden in hun rekenontwikkeling. Ik
vind het fijn om een schematisch houvast te hebben.
In ‘Dat Telt’ (Nicolai, Velthausz & Broersma, 2010) las ik dat het belangrijk is dat ik de doelen
en leerlijnen voor ogen heb. Met drie jaargroepen in mijn stamgroep is dat een hele
uitdaging. Hiervoor heb ik op dit moment nog te weinig ervaring. Het gaat mij helpen als ik
een overzichtslijstje per blok maak, zodat ik weet welke doelen in welke les aan bod komen.
Uit ‘Dat Telt’ ga ik een aantal belangrijke zaken meenemen in de uitwerking van mijn
onderzoek:
• Ik ga zorgen voor een rekenrijke leeromgeving;
• Ik zorg voor opdrachten waaraan kinderen doelgericht kunnen werken;
• De kinderen gaan aan de slag met levend rekenen.
• De gereedschappen ordening, expressie en communicatie komen terug in de
verwerkingsvormen.
De handleiding van de methode ‘Alles Telt’ rekent een uur voor een instructie met een groep
van 20 kinderen, waarbij de kinderen 30 minuten zelfstandig verwerken en 10 minuten
hoofd en schattend rekenen. Ik denk dat ik met een klein groepje kinderen op dag 1 en 3, 15
minuten nodig heb om de doelen te bereiken. Op dag 2 en 4 duurt deze instructie maximaal
10 minuten en deze vindt plaats na de verwerking. De 5e dag heeft geen instructiemoment.
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Belemmeringen
Tijdens het werken aan dit onderzoek ben ik de didactiek van het rekenonderwijs
ingedoken. Door het ophalen van deze kennis, het gesprek met de rekenspecialist en de
bijeenkomsten van de jenaplanopleiding ben ik gaan nadenken over mijn visie. Uit de
rekendidactiek haal ik dat het inoefenen van een rekenstrategie een hele belangrijke stap is
binnen het rekenonderwijs. De juiste begeleiding van een groepsleider is daarbij een
belangrijk onderdeel. Deze kan de juiste vragen stellen zodat een kind een volgend
handelingsniveau bereikt. De instructie die ik op dit moment geef op het gebied van rekenen
in de groep is doelgericht, maar vooral ook erg kort. Er is weinig tijd om een nieuwe strategie
goed in te oefenen. Met de kinderen die moeite hebben met rekenen, kan ik weinig
oefenen. Op het moment dat ze het bijna begrijpen, is de instructie afgelopen en moeten ze
zelf weer aan de slag. Ik zie gefrustreerde kinderen, die na een instructie niet zelf aan de slag
kunnen met daarbij een gefrustreerde groepsleider, die er van baalt dat ze deze kinderen
niet beter kan helpen.
Met mijn coach op school besprak ik dit probleem. Zij wees me er op dat ik het onderwijs
ook anders vorm kon geven. Bijvoorbeeld door de rekendoelen van de gehele groep van een
week door te nemen en ook dingen met de hele groep samen te doen. De vragen die ik als
groepsleider dan stel, stel ik af op het niveau van het kind. Ik las deze manier van werken
ook in ‘Dat Telt’ (Nicolai, Velthausz & Broersma, 2010). Dit vraagt echter van mij dat ik de
leerlijnen van rekenen ken en daarbij de opbouw in didactiek die de methode ook hanteert.
Daarnaast moet ik van ieder kind weten op welk niveau zij zich bevinden op die leerlijn. Als ik
dit voor mezelf op som, dan kom ik uit op het beheersen van de volgende dingen:
• Het geven van instructies in de eigen driejarige stamgroep;
• Het beheersen van de leerlijn rekenen voor groep 3, 4 en 5;
• Het kennen van de verschillende didactiek en hun opbouw die de methode hanteert;
• Voorbereiden van deze doelgerichte instructies en eventuele verwerkingsvormen.
Voor mij is dit mijn stip aan de horizon. Voor nu is dit echter nog een hele verre stip.
We hebben op school afgesproken dat we werken met de methode ‘Alles Telt’, maar ook dat
we doelgerichte instructies geven in de eigen stamgroep. Wat mij betreft gaan deze twee
afspraken maar moeilijk samen. Ik kan namelijk de methode niet volgen, omdat deze veel
meer begeleide inoefening vraagt dan dat ik kan bieden. Aan de andere kant heb ik nog te
weinig kennis van de leerlijn en de opbouw van de didactiek van deze drie jaargroepen om
de methode los te kunnen laten.
Het laat mij nadenken over mijn visie omdat ik zo niet verder kan gaan. Op dit moment kan
ik de kinderen in mijn groep niet begeleiden op de manier die zij verdienen. Er zijn op school
geen goede afspraken gemaakt om de instructies in de eigen stamgroep met de methodes
juist vorm te geven. Daarnaast is er ook geen evaluatiemoment over geweest.
Mogelijkheden
Ik heb mijn worsteling voorgelegd aan mijn teamleider, Merel Morselt. Mijn voorstel was om
een evaluatiemoment te plannen met de groepsleidingen van de middenbouw. Daarnaast ga
ik verder met het opzetten en uitvoeren van mijn onderzoek. Ik verwacht dat een andere
manier van werken en het ontwikkelen van mijn visie op goed rekenonderwijs mij ook kan
helpen om zelfverzekerder te worden over mijn manier van handelen.
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Fase 3: opzetten van het onderzoek
Onderzoeksvraag
Hoe kan ik het rekenonderwijs in groep 3 voor de eerste drie blokken zo inrichten, dat
deze aansluit bij het rekenonderwijs in de onderbouw maar waarbij de kinderen toch
schriftelijke vaardigheden ontwikkelen?
Waarom ga ik dit onderzoeken?
De afgelopen jaren hebben we op school al verschillende manieren geprobeerd om het
rekenonderwijs in groep 3 aan te pakken. Daarbij namen wij echter óf de schriftelijke
vaardigheden óf de aansluiting bij de onderbouw serieus. Ik denk dat we het rekenonderwijs
ook kunnen aanpakken waarbij we aan de schriftelijke vaardigheden werken maar ook aan
de overgang van groep 2 naar groep 3.
Hoe ga ik dit meten?
Mijn onderzoek gaat over blok 1, 2 en 3 van jaargroep 3 uit de rekenmethode ‘Alles Telt’.
Deze blokken worden aangeboden in het begin van groep 3, deze periode is al voorbij. Mijn
echte onderzoek begint dus pas na de zomervakantie. Op dat moment ga ik mijn onderzoek
uitvoeren en vergelijk ik de resultaten van de bloktoetsen met de resultaten van voorgaande
jaren.
Wat ik nu wel kan onderzoeken, is het inzetten van de open verwerkingsbladen. Deze pas ik
aan zodat ze aansluiten bij het niveau van de groep op dit moment. Ik onderzoek of de open
verwerkingsbladen aan de volgende punten voldoen:
• De kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met ieder verwerkingsblad;
• De kinderen kunnen thematisch en informeel handelend aan de slag met ieder
verwerkingsblad;
• De kinderen oefenen met schriftelijke vaardigheden, passend bij de methode ‘Alles
Telt’.
Hypothese
Door kinderen in groep 3 de eerste drie blokken van de rekenmethode ‘Alles Telt’ meer
doelgericht en spelenderwijs met rekenen bezig te laten zijn, is per dag maximaal 15
minuten leerkrachtafhankelijke instructie nodig en worden de gevraagde doelen vanuit de
methode toch behaald.
Hoe pak ik dit aan?
In het ‘overzicht toetsdoelen’, bijlage 2, heb ik bekeken welke doelen aan bod komen in blok
1, 2 en 3 van de methode ‘Alles Telt’ voor groep 3. Ik heb onderzocht welke rekenmaterialen
er al op school aanwezig zijn voor groep 3. Deze materialen heb ik per rekendoel in een
document gezet: bijlage 3: Zelfstandige verwerking per rekendoel. Per verwerkingsvorm heb
ik bekeken bij welk handelingsniveau deze aansluit. De handelingsniveaus waarvoor nog
geen materialen beschikbaar waren, heb ik aangevuld met activiteiten uit ‘Actief met
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rekenen en wiskunde’ (Lit, Buter, Oonk & Keijzer, 2013), www.rekenhoek.nl en
www.rekenweb.nl. Omdat ik de kinderen ook op papier aan de slag wil laten gaan, heb ik bij
ieder rekendoel een open verwerkingsblad gemaakt. Deze zijn te vinden in bijlage 5: Open
vewerkingsbladen per rekendoel.

Na mijn literatuuronderzoek kwam ik er achter dat ik het fijn vindt om een schematisch
overzicht te hebben met de doelen per les en blok, zodat ik weet waar ik met de kinderen
mee aan de slag kan gaan. Na aanleiding van het document in bijlage 3, heb ik daarom een
overzicht gemaakt met de rekendoelen per blok. Zie daarvoor bijlage 4: overzicht
rekendoelen blok 1. Les 1 is steeds de les met het instructiemoment, les 2 is de zelfstandige
verwerking, waarna een kort instructiemoment volgt. Er wordt dan terug gekeken naar het
verwerkingsblad. Op de vijfde dag is er een herhalingsdag zonder instructiemoment. In dit
document beschrijf ik het rekendoel per les. Je ziet hierbij goed dat het instructiedoel vanuit
de methode soms net wat anders is dan het algemene rekendoel of het verwerkingsdoel.
Onder ‘instructiedoel’ geef ik algemene suggesties van activiteiten om de doelen te
bereiken. Onder ‘verwerking (weekplanner)’ staat beschreven wat er op de weekplanner
komt te staan van de kinderen. Ik heb hierbij een opbouw gemaakt in de verschillende
handelingsniveaus. Aandachtspunt hierbij is wel, om goed te blijven kijken naar het niveau
van de kinderen in de groep. Uit het document in bijlage 3: zelfstandige verwerking per
rekendoel, kunnen alternatieve opdrachten worden gekozen die passen bij het juiste
handelingsniveau van het kind.
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Onderzoeksplan
Waar moet het
onderzoek
plaatsvinden?

In de middenbouwgroep Zilverhof op Jenaplanschool Antonius
Abt in Engelen. De instructies vinden plaats in de kring, de
zelfstandige verwerking doen de kinderen in de groep of op het
cluster.

Wanneer moet het
Dagelijks tijdens de stamgroep werktijd in Zilverhof. Er zijn twee
onderzoek uitgevoerd stamgroepwerk momenten op een dag.
worden?
Het onderzoek start in het schooljaar 2017-2018.
Voor wie is het
onderzoek bedoeld?

Dit onderzoek is bedoelt voor de kinderen die de rekeninstructie
van groep 3 volgen in Zilverhof.

Hoe kan het
onderzoek gedaan
worden?

Ik ga aan de slag met de uitvoering van mijn onderzoek. Ik
vergelijk de onderzoeksresultaten met de resultaten van
voorgaande jaren.

Verantwoording vanuit het Jenaplanonderwijs
Jenaplanessenties
De Jenaplanessenties sluiten aan bij manier waarop ik met rekenen aan de slag wil gaan.
• Ondernemen: de kinderen zijn doelbewust en handelend aan de slag. Zij proberen
verschillende manieren van rekenen uit.
• Samenwerken: de kinderen leren aandachtig te luisteren en aanwijzingen te volgen
en te geven aan elkaar. Ze zijn veel met spel bezig tijdens het rekenen.
• Creëren: de kinderen zijn onderzoekend aan de slag met cijfers en stellen vragen.
• Reflecteren: de kinderen laten zien wat zij geleerd hebben, zij evalueren hun aanpak,
kijken hun werk na. In de instructiekring beargumenteren zij waarom ze doen wat ze
doen.
• Verantwoorden: de kinderen vragen zelf om uitleg, leren mee te praten in de
instructiekring.
• Communiceren: de kinderen luisteren actief en leren hun gedachten onder woorden
te brengen. Zij zijn zowel tijdens de verwerking (spel) als in de instructiekring veel
met taal bezig.
• Presenteren: de kinderen zijn veel met rekentaal bezig en gebruiken deze op de juiste
manier, zij leren hun werk te verzorgen.
Basisprincipes
Door bij de verwerking en inoefening ook gebruik te maken van open verwerkingsbladen, ga
ik er vanuit dat ieder kind uniek is en houd ik rekening met hun eigen niveau. Daarnaast kan
ik met behulp van deze open verwekingsbladen gemakkelijk de koppeling maken met het
thema in de groep zonder dat mij dat veel extra voorbereidingstijd kost. Tot slot staat door
de open verwerkingsbladen de opdracht nooit helemaal vast, waardoor de kinderen kunnen
blijven ontdekken.
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Kernkwaliteiten
Doordat de kinderen op hun eigen niveau oefenen met de open verwerkingsbladen, laten de
kinderen zien waar zij staan. Door in gesprek te gaan met kinderen over hun werk, leren de
kinderen nadenken over hun eigen ontwikkeling. Ik streef altijd naar het werken in de zone
van naast ontwikkeling.
De verwerking in de vorm van spellen, sluit aan bij de relatie van het kind met de ander.
Kinderen werken dagelijks met een ander kind samen waarbij veel rekentaal wordt gebruikt.
De invulling van de open verwerkingsbladen kan worden aangepast aan het thema in de
groep. Daardoor komen de kinderen ook tijdens rekenen in contact met de wereld om hen
heen. De kinderen werken dagelijks spelend, werkend en sprekend met rekenen.
Gesprek spel werk viering
Gesprek is een belangrijk onderdeel bij de manier waarop ik het rekenonderwijs wil
vormgeven. Door gesprek leren de kinderen kennis maken met rekentaal en
rekenbegrippen. Zij verwoorden wat er in hun hoofd gebeurd en gaan hierover met anderen
in gesprek. De verwerking vindt plaats tijdens het (stamgroep)werk. Daarin gaan de kinderen
aan de slag met wat zij hebben geleerd tijdens een instructie, tijdens een gesprek. Deze
verwerking vindt plaats op een open verwerkingsblad, een rekenactiviteit of door middel van
een spel. Het rekenspel neemt een belangrijke plaats in bij mijn visie op goed
rekenonderwijs. Samen met een ander spelenderwijs aan de slag gaan met opgedane kennis.
Successen worden samen gevierd, bijvoorbeeld op de momenten dat de instructie na een
verwerking plaats vindt. De kinderen komen dan samen om naar elkaars bevindingen te
luisteren.
Verantwoording vanuit de missie en visie van de school
De missie en visie van Jenaplanschool Antonius Abt wordt beschreven vanuit de ‘wortels en
vleugels’. Op de website van de school (bron: www.antoniusabt.nl) staat in de schoolgids
beschreven: “We leggen een basis aan kennis, vaardigheden en persoonlijkheid; een
wortelstelsel, dat een stevig fundament biedt als voorbereiding op de samenleving. De stam
is het kind. De wortels zorgen voor het voedsel dat via de stam de vleugels bereikt. De
vleugels zijn de onderdelen die zorgen voor het uitvliegen in de maatschappij.”
Bij de missie en visie van de school is het Jenaplanconcept erg belangrijk. Daarnaast wordt
de driehoek ouders-kind-school als een belangrijk punt binnen het onderwijs gezien.
De missie en visie van de school sluiten aan bij de manier waarop ik met rekenen aan de slag
wil gaan:
• Kennis: inhoudelijk aan de slag met het rekenonderwijs.
• Vaardigheden: kennis uit de cursussen van rekenen toepassen, tijdens het spel
sociale vaardigheden ontwikkelen.
• Persoonlijkheid: zelfsturing ontwikkelen door zelf keuzes te maken binnen je
weekplanner maar ook zelf invulling te geven aan de open verwerkingsbladen.
Zelfvertrouwen opbouwen door na de verwerking toe te lichten waarom je bepaalde
keuzes hebt gemaakt en successen samen te vieren.
• Ik betrek ouders bij het leren rekenen door hen in te zetten bij het aanleren van de
rekenspellen in de groep.
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Fase 4: uitvoering
Observaties
Op de dag dat ik start met het werken met de open verwerkingsbladen, valt de kinderen dat
meteen op. Zij zijn enthousiast om op een andere manier met rekenen aan de slag te gaan.
Het valt me op dat de kinderen met het rekenwerk starten tijdens de stamgroep werktijd.
Samen reflecteren in de kring op het gemaakte werk wordt als prettig ervaren, de kinderen
zijn trots op wat ze op papier zetten.
Resultaten
Een aantal open verwerkingsbladen zijn te vinden in bijlage 7: ingevulde open
verwerkingsbladen. Met de kinderen heb ik de manier van werken aan deze open
verwerkingsbladen geëvalueerd. Daarnaast vielen mij zelf ook een aantal punten op. Per
verwerkingsblad beschrijf ik deze punten:
Tellen:
Ik heb dit verwerkingsblad uitgeprobeerd op het moment dat de kinderen met de telrij 20
t/m 30 bezig waren. De kinderen vonden het moeilijk om met zulke hoge getallen aan de
slag te gaan omdat er dan heel veel getekend (en vooraf met materiaal gelegd) moest
worden. Sommige kinderen hebben daarom al geteld in groepjes van 10 en daarna losse
dingen getekend als ‘rest’. De kinderen beleefden veel plezier aan dit verwerkingsblad, maar
ik denk dat ik het echt alleen toe moet passen met de telrij t/m 20. Daarna is het raadzaam
om op het moment dat de telrij hoger wordt, in het werkschrift aan de slag te gaan.
Cijfers:
De helft van de kinderen vond het tekenen heel erg leuk en ging helemaal op in de opdracht.
Voor sommige kinderen is het tekenen echter helemaal geen leuke opdracht en zij vonden
dit verwerkingsblad helemaal niet leuk en erg veel werk. Daarom kunnen de kinderen op dit
werkblad eventueel ook een figuurtje stempelen in plaats van tekenen. Daarnaast zag ik dat
sommige kinderen zich er erg gemakkelijk vanaf maakten en lage getallen opschreven. Het is
voor de groepsleider belangrijk om de kinderen hierbij een uitdaging mee te geven.
Groepjes:
Dit verwerkingsblad verliep vlot en zonder veel problemen. De kinderen kunnen er
zelfstandig mee aan de slag. Zij kunnen echt materiaal gebruiken om te kijken wat zij op het
verwerkingsblad gaan tekenen. Bij dit blad geldt ook: geef de kinderen een uitdaging mee,
anders maken sommigen zich er gemakkelijk vanaf.
Splitsen:
Op dit moment in de methode zijn de kinderen het splitshuisje al gewend, het was dus niet
zo’n ingewikkelde opdracht. De kinderen pakken er nu al zelf het rekenrek bij en maken de
opdracht vlot. Er worden fouten gemaakt, maar deze worden in de kring besproken. De
kinderen gaven aan dat ze wel een ‘richtlijn’ willen hebben voor het soort cijfer dat ze
moeten splitsen. Moet het onder de 10 of boven de 10 zijn? Het is goed om dit aan te geven.
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Buren:
Op het moment dat ik dit verwerkingsblad met de kinderen uitprobeer, komen deze
opdrachten veel voor in het werkschrift. Dat is in het begin van het schooljaar ook zo, maar
dan wil ik het werkschrift niet enkel voor deze ‘buren opdracht’ gebruiken. Ik verwacht dat ik
deze opdracht enkel bij blok 1 zal inzetten en daarna de opdrachten uit het werkschrift zal
gebruiken. Dit moet ik echter na de zomervakantie goed evalueren.
Geld:
De kinderen genieten van het spelen van winkeltje. Tijdens de observatie is goed te zien
welke kinderen de vaardigheid van het betalen en teruggeven beheersen. Het toevoegen
van dit verwerkingsblad aan het spel van winkeltje spelen is een logische stap voor de
kinderen. Ze begrijpen snel wat ze moeten doen. Ook als zij zelfstandig met het spelen van
winkeltje bezig zijn, kan je door middel van dit verwerkingsblad achteraf in de kring goed
reflecteren op wat de kinderen precies hebben gedaan.
Meten:
Met dit verwerkingsblad gaan de kinderen enthousiast aan de slag met het meten. Een
instructie na de verwerking is goed, zo kan je de aanpak van de kinderen bespreken. De
kinderen geven aan dat er wel erg veel vakjes op het blad staan. Soms is het goed om af te
spreken dat zij niet alles hoeven in te vullen, maar bijvoorbeeld op zoek gaan naar vijf
dingen. Daarnaast heb ik gemerkt dat sommige kinderen iets meten wat dicht bij hen ligt.
Het is slim om met de kinderen af te spreken dat alle dingen op het blad van een andere
lengte moeten zijn. Daarbij geef je ze meteen een uitdaging mee.
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Fase 5: concluderen, testen, bijstellen
In gesprek met directe collega’s
Ik heb mijn onderzoek gepresenteerd aan mijn clustercollega’s. Ik kreeg de vraag wanneer
kinderen, in mijn onderzoek, zouden beginnen met het werken in het werkschrift. Ik heb hier
nog geen duidelijk antwoord op, omdat ik mijn onderzoek nog niet vanaf het begin van het
schooljaar heb kunnen uitvoeren. Wel kan ik natuurlijk een prognose doen over het starten
met het werken in het werkschrift.
Als ik de methode handleiding, het leerlingenboek en het werkschrift bestudeer, dan kan ik
een inschatting maken voor de start van het werkschrift. In fase 4 concludeer ik dat de
verwerking van het onderdeel ‘buren’ op een gegeven moment in het werkschrift gedaan
kan worden. Deze verwerking begint in blok 3, les 6. Op dat moment lijkt het mij slim om de
kinderen kennis te laten maken met het werkschrift. In die les komen ook opdrachten met
klokken terug. Deze formele opdrachten kunnen de kinderen ook in het werkschrift
verwerken.
In gesprek met kinderen
Tijdens de uitvoering van het onderzoek ben ik constant met kinderen in gesprek gegaan.
Dat is in fase 4 duidelijk te lezen. De conclusies van de open verwerkingsbladen uit fase 4
heb ik meteen verwerkt in de handleiding van mijn onderzoek (zie: fase 7, verbreden,
verdiepen).
De kinderen geven aan dat zij het heel fijn vinden om meer tijd over te houden om met
rekenspellen aan de slag te gaan. Daarnaast vinden ze het fijn dat ze hun creativiteit kwijt
kunnen in de open verwerkingsbladen (J.: “We mogen nu tekenend rekenen!”).
Conclusies
Zoals eerder gezegd, kan ik nog geen conclusie trekken op mijn hypothese. Wat ik uit de
observaties kan halen en uit het gesprek met kinderen, is dat de kinderen met meer plezier
en enthousiasme aan de slag gaan met rekenen als zij meer inbreng hebben bij de
verwerking. Het werken aan open verwerkingsbladen helpt daarbij, omdat de kinderen in
een bepaalde mate zelf invulling geven aan hun leerproces. Zij zijn daardoor gemotiveerd
om hiermee aan de slag te gaan. Ook bij het nabespreken merk ik gemotiveerde kinderen
die graag vertellen waarom ze hebben opgeschreven wat ze hebben opgeschreven. Door
meer aandacht te besteden aan spel, breng ik een mooie afwisseling in hun rekenwerk.
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Fase 6: presenteren, communiceren
Mijn onderzoek kan gebruikt worden door de middenbouw groepen op onze school. Voordat
het zo ver is, is het belangrijk dat ik mijn onderzoek bespreek met mijn teamleider en
directeur. Graag probeer ik het eerst uit in mijn eigen groep, en kunnen we het bij succes
doortrekken naar de andere groepen.
Tijdens mijn eindpresentatie wil ik graag mijn visie op goed rekenonderwijs overbrengen, en
waarom dat zo goed past bij de missie en visie van de school, het Jenaplan en mijn eigen
visie als groepsleider. Mijn visie heeft uiteindelijk mijn manier van handelen mede bepaalt
en dat wil ik in een presentatie graag toelichten.
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Fase 7: verbreden, verdiepen
Na aanleiding van mijn presentatie binnen het cluster ontstaat de vraag naar een
handleiding voor deze manier van werken, zodat er meteen na de zomervakantie gestart kan
worden met het rekenen in groep 3. Ik sta achter dit idee, omdat dit er voor zorgt dat
iedereen op dezelfde manier gaat werken met het rekenonderwijs in groep 3. Ik wil
voorkomen dat de groepsleiders in de middenbouw mijn onderzoek allemaal anders
uitvoeren. De opzet van dit onderzoek is juist, dat we allemaal op dezelfde manier gaan
werken, dat er meer eenheid ontstaat.
Ik heb een korte, duidelijke handleiding gemaakt voor de groepsleiding van de middenbouw
om te kunnen starten met de uitvoering van mijn onderzoek. Deze handleiding is bijgevoegd
in bijlage 6, handleiding.
Na de zomervakantie zou ik graag met mijn onderzoek aan de slag willen gaan met groep 3.
Daarvoor wil ik mijn onderzoek presenteren aan mijn teamleider en directeur om zo, in
overleg met hen, afspraken te maken over de uitvoering.
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Actieplan/aanbevelingen
Aanbeveling
Mijn aanbeveling is om bij de start van het schooljaar 2017-2018 in twee groepen 3 van
Jenaplanschool Antonius Abt te starten met het uitvoeren van mijn onderzoek. Mijn directe
collega Rosemarijn van Batenburg-Gabriëls heeft aangegeven graag met mijn mee te werken
aan dit onderzoek. Met twee groepen starten we een pilot. Onze resultaten en bevindingen
beschrijven we gedurende de uitvoering van het onderzoek. Aan de hand daarvan kunnen
we een conclusie schrijven en deze delen met het MT en de middenbouwcollega’s . Als er
een positieve uitkomst is, kunnen we overwegen om in het schooljaar 2018-2019
schoolbreed te starten met deze opzet.
Actieplan
Wanneer?
Start schooljaar
2017-2018
Start schooljaar
2017-2018
Maandag
11-09-2017
Eind van blok 1,
schooljaar 20172018

Wie?
Aniek Melis +
Rosemarijn
van Batenburg
Aniek Melis +
Rosemarijn
van Batenburg
Aniek
Aniek Melis +
Rosemarijn
van Batenburg

Wat?
Start uitvoering onderzoek zoals beschreven in dit
meesterstuk.
Resultaten en bevindingen noteren.
Wekelijks voortgang bespreken tijdens
clusterkwartiertje.
Start uitwerking blok 2, Alles Telt, jaargroep 3, zoals
de uitwerking van blok 1, beschreven in bijlage 4.
Resultaten bespreken en evalueren blok 1.
Conclusie beschrijven over blok 1.
Aanbevelingen blok 2 bespreken en noteren.
Actieplan uitbreiden.
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Evaluatie onderzoek
De afgelopen periode heb ik door middel van dit onderzoek een proces doorgemaakt. Dit
proces heeft me doen nadenken over mijn visie op het Jenaplan onderwijs en de school waar
ik werk.
Ik startte mijn onderzoek vanuit een probleem. Persoonlijk liep ik in mijn stamgroep tegen
dit probleem aan en daarnaast was het ook een probleem waar ik meerdere collega’s over
hoorde praten. Een probleem waar ik graag mee aan de slag wilde gaan! Ik ben een
praktische denker, die graag oplossingen ziet die van organisatorische aard zijn. Door de
stappen te volgen van een onderzoek, kon ik echter niet anders dan eerst vooronderzoek te
doen over dit probleem. Ik ben met collega’s in gesprek gegaan en heb theorie bestudeerd.
Daardoor kwam ik er steeds meer achter dat de dingen die op het gebied van rekenen van
ons gevraagd worden op school, niet samengaan. Je kan niet precies werken volgens de
(handleiding van de) methode in een driejarige stamgroep waarbij alle instructies worden
gegeven. Daarvoor moet de methode toch echt met andere ogen worden bekeken. Het is
jammer, dat daar nooit werk in is gestoken.
In mijn visie op goed rekenonderwijs zijn de kinderen onderzoekend en spelend bezig met
rekenen in een rekenrijke omgeving. Zij kunnen hun (reken)gedachten ordenen en op papier
zetten. Zij kunnen met woorden uitleggen waarom zij doen wat zij doen. De groepsleider is
de verbindende schakel in dit proces en helpt de kinderen vooruit. Instructies vinden plaats
in kleine groepen waarin kinderen veel inbreng hebben. Bij de verwerking hebben de
kinderen ook een eigen inbreng, die aansluit bij de belevingswereld van het kind of het
thema in de groep.
Het is mij in mijn onderzoek gelukt om mijn visie op goed onderwijs te koppelen aan de
methode ‘Alles Telt’. Dat was nodig, want de kinderen gaan halverwege groep 3 weer verder
in de leerlingenboeken en de werkschriften. Op de manier zoals ik die in mijn onderzoek
beschrijf, is er een soepele overgang tussen de onderbouw en de middenbouw waarin
kinderen rustig aan kennis maken met een andere manier van werken met rekenen.
Mijn stip aan de horizon is een andere manier van rekenen op het Antonius Abt. Wellicht
met de methode ‘Alles Telt’, maar dan een versie van die methode die aansluit bij het
Jenaplanonderwijs. Een manier van onderwijs, waar we bewust voor hebben gekozen. Ik gun
de kinderen een andere manier van leren, een manier zonder gefrustreerde groepsleiders en
kinderen.
Het begin is gemaakt, maar er is nog een lange weg te gaan.
Handen uit de mouwen!
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Bijlagen
Bijlage 1: voorwaarden voor groep 3
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Bijlage 2: overzicht toetsdoelen
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Bijlage 3: Zelfstandige verwerking per rekendoel
Leerlijn/ leerdoel
Getalrelaties en getalbegrip:
Tellen;
Getallenlijn (lokaliseren van getallen).

Getalrelaties en getalbegrip:
Herkennen en kunnen gebruiken van
getalbeelden.

Getalrelaties en getalbegrip:
Begrip ‘1 meer, 1 minder’ en ‘2 meer, 2
minder’, begrippen meer, minder,
evenveel, genoeg, te weinig, te veel.

Verwerkingsvorm
Springen op de getallen

Handelingsniveau
Informeel handelen

Dienaren van de koning (Julie Menne)

Voorstellen – abstract

Straatje maken (Julie Menne)

Voorstellen - abstract

Gok een hok (Julie Menne)

Voorstellen - abstract

Getallenlijn maken met wasknijpers

Formeel handelen

Open verwerkingsblad tellen

Formeel handelen

Getalspringen.

Informeel handelen

Schrijven van de cijfers in zand, met klei, met krijt

Informeel handelen

Domino (Julie Menne)

Voorstellen – concreet

Dienaren van de koning (Julie Menne)

Voorstellen – abstract

Gok een hok (Julie Menne)

Formeel handelen

Getallenlijn maken met wasknijpers

Formeel handelen

Open verwerkingsblad cijfers

Formeel handelen

Dobbelsteenspel

Informeel handelen
Voorstellen – concreet
Voorstellen – abstract
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Getalrelaties en getalbegrip:
Aantallen in vaste groepjes verdelen,
vingersymbool, dobbelsteenstructuur,
eierdoosmodel, groepjes herkennen.

Getalrelaties en getalbegrip:
Buurgetallen.

Getalrelaties en getalbegrip:
Splitsen van getallen t/m 12.

Spelbord leerlingenboek.

Voorstellen – concreet
Voorstellen – abstract

Erop of eronder (Julie Menne)

Voorstellen – abstract

Open verwerkingsblad groepjes

Formeel handelen

Dobbelsteenspel .

Informeel handelen
Voorstellen – abstract
Voorstellen – concreet

Spelbord leerlingenboek.

Voorstellen – concreet
Voorstellen – abstract

Domino (Julie Menne)

Voorstellen – concreet

Samen 5 (Julie Menne)

Voorstellen – concreet

Kampen (Julie Menne) let op, vervolg op domino en samen 5

Voorstellen – abstract

Open verwerkingsblad groepjes

Formeel handelen
Informeel handelen

Burenbingo 2a (Julie Menne)

Voorstellen – concreet

Getal omdraaien op de getallenlijn, welk getal is dat?

Voorstellen – abstract

Getallenlijn maken met de wasknijpers

Formeel handelen

Spiegelen

Informeel handelen

Samen 5 (Julie Menne)

Voorstellen - concreet
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Geld
Betalen met munten en briefjes,
inwisselen.
Meten, lengte en omtrek, volume
Lengtemeting, volumemeting.

Tijd
Aflezen hele uren, een uur later en een
uur eerder

Maak 10 (Julie Menne)

Voorstellen - concreet

Verliefde harten memory (Julie Menne)

Voorstellen – concreet

Bamzaaien (Julie Menne)

Voorstellen – abstract

Drie op een rij (Julie Menne)

Voorstellen – abstract

Splitsmemory (Julie Menne)

Voorstellen – abstract

Boeven vangen (Julie Menne)

Formeel handelen

Open vewerkingsblad splitsen

Formeel handelen

Winkeltje spelen

Informeel handelen
Voorstellen – concreet
Voorstellen – abstract

Open verwerkingsblad geld
Blokkenbouwsels nabouwen en tellen.

Formeel handelen
Informeel handelen

Voorwerpen meten met de kralenliniaal

Voorstellen – concreet
Voorstellen – abstract

Open verwerkingsblad meten
In tweetallen een ‘levende klok’ maken op de grond (liggend).

Formeel handelen
Informeel handelen

Tweetallen: de een noemt een tijd, de ander zet de tijd op een klok. Later:
een uur eerder/later toevoegen.

Voorstellen – concreet
Voorstellen – abstract

Rood = spellen van Julie Menne (Met Sprongen Vooruit)
Blauw = activiteiten uit ‘Actief met rekenen en wiskunde’ (Lit, Buter, Oonk & Keijzer, 2013), www.rekenhoek.nl en www.rekenweb.nl.
Groen = open verwerkingsbladen, te vinden in bijlage 5.
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Bijlage 4: Overzicht rekendoelen blok 1
Blok 1
Les
Les 1 en 2

Les 3 en 4

Rekendoel
Leerlijn: getalrelaties en getalbegrip.
Leerdoelen:
• Akoestisch tellen met aanwijzen
• Synchroon tellen
• Getalrij tot 6 beheersen
Leerlijn: getalrelaties en getalbegrip.
Leerdoelen:
• Aantallen tellen tot 5 en 10.

Instructiedoel
• Akoestisch tellen tot 10.
• Materiaal gebruiken om tot
10 te tellen, aanwijzend
tellen.
• 1 meer, 2 meer, 1 minder, 2
minder, evenveel.
•
•
•
•

Verwerking (weekplanner)
• Getalspringen.
• Cijfer schrijven met krijt.
• Open verwerkingsblad: tellen.
• Computer Alles Telt: blok 1 – les 1 en 2

Tellen vanaf een bepaald
punt.
Groepjes van 2, 3, 4 maken
met 12 fiches (o.id.).
Vingers flitsen.
Wat in onze groep heeft met
rekenen te maken?

•
•
•
•

Getalspringen.
Cijfer schrijven met krijt.
Open verwerkingsblad: tellen.
Computer Alles Telt: blok 1 – les 3 en 4

Les 5

Leerlijn: getalrelaties en getalbegrip.
Leerdoelen:
• Akoestisch tellen met aanwijzen
• Synchroon tellen
• Aantallen tellen tot 10
• Begrip ‘1 meer, 1 minder’ en ‘2 meer, 2
minder’ aanleren
• Getalrij tot 6 beheersen.

•

Geen instructiemoment.

•
•
•

Getalspringen.
Cijfer schrijven met krijt.
Open verwerkingsblad: tellen.

Les 6 en 7

Leerlijn: getalrelaties en getalbegrip.
Leerdoelen:
• Vingerbeelden t/m 10

•

Materialen sorteren en
verschillende notaties
bespreken: fiches, cijfers,
vingerbeelden,

•
•
•
•

Getallenlijn maken met wasknijpers.
Domino.
Cijfer schrijven met krijt.
Open verwerkingsblad: tellen.
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•
•
•
•
•
•
Les 8 en 9

Aantallen combineren met
getalsymbolen
Aantallen in vaste groepjes verdelen
Aantallen symboliseren door fiches en
getallen
Aantallen t/m 10 weergeven en tellen
Cijferherkenning
Groepjes t/m 10 herkennen

Leerlijn: getalrelaties en getalbegrip.
Leerdoelen:
• Buurgetallen
• Aantallen symboliseren door fiches en
door een getal
• Tellen t/m 10
• Begrippen meer, minder, evenveel.

•
•

•
•

•
•
•

Les 10

Leerlijn: getalrelaties en getalbegrip.
Leerdoelen:
• Buurgetallen
• Hoeveelheden koppelen aan
(hoeveelheids-) getallen
• Hoeveelheden symboliseren door fiches,
rondjes
• Begrippen genoeg, te weinig, te veel
meer, minder, oefenen.

•

dobbelsteenstructuur,
turven.
Vingers flitsen, aantal
materialen neerleggen en
getal benoemen.
Uitleg: domino (Julie
Menne), kan ook door ouder
of maatje.

•

Computer Alles Telt: blok 1 – les 6 en 7

Tellen t/m 10.
Materiaal sorteren, aantal
benoemen, fiches erbij
leggen en getalkaart erbij
zoeken.
Getalkaarten uitdelen en
vragen stellen als: “Wie
heeft de buur van 5?”
Zijn er genoeg voor alle
kinderen? Materiaal tellen.
Uitleg: burenbingo (Julie
Menne), kan ook door ouder
of maatje.

•
•
•
•

Burenbingo.
Cijfer schrijven met krijt.
Open verwerkingsblad: cijfers.
Computer Alles Telt: blok 1 – les 8 en 9

Geen instructiemoment.

•
•
•

Domino.
Burenbingo.
Open verwerkingsblad: tellen.
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Les 11 en 12

Les 13 en 14

Les 15

• (Groepjes van 10 en 5 maken)
Leerlijn: getalrelaties en getalbegrip.
Leerdoelen:
• Structurerend resultatief tellen t/m 10
(met behulp van de vijfstructuur)
• Vingerbeelden als getalsymbolen
herkennen
• Eierdoosmodel
• Groepjes van 5 herkennen
• (Groepjes van 10 herkennen)

•
•

•
•

Leerlijn: getalrelaties en getalbegrip.
Leerdoelen:
• Dobbelsteenpatronen leren herkennen
• Tussen twee opvolgende even of oneven
getallen het ontbrekende tussenliggende
getal invullen
• Eierdoosmodel
• Optellen van dobbelsteenworpen
• (Groepjes van 10 maken)
• (Aanvullen tot 10)
• (Telrij t/m 10)

•
•

Leerlijn: getalrelaties en getalbegrip.
Leerdoelen:
• Structurerend resultatief tellen t/m 10
(met behulp van de vijfstructuur)
• Vingerbeelden en kralenpatronen als
getalsymbolen herkennen
• Dobbelsteenpatronen en eierdoosmodel
leren kennen

•

•

•
•

Tellen t/m 12 en terug
Vingerbeelden en
eierdoosmodel koppelen aan
getallen en cijferkaartjes,
groepjes vingerbeelden
samen tellen
5 structuur gebruiken bij
tellen
10 als dubbele van 5
herkennen

•
•
•
•

Domino.

Groepjes van 5 en 10 maken
Leren kennen van een
dobbelsteen: welke cijfers
staan erop?
Spelen met een dobbelsteen
op een spelbord: tellen in
sprongen, hoeveel stappen
nog tot het eind etc.
Dobbelsteen patroon
herkennen
Gebruiken van de 5
structuur
Geen instructiemoment

•
•
•
•

Dobbelsteenspel
Spelbord leerlingenboek.
Open verwerkingsblad: groepjes.
Computer Alles Telt: blok 1 – les 13 en 14

•
•
•

Domino
Getallenlijn maken met wasknijpers
Open verwerkingsblad: groepjes.

Open verwerkingsblad: groepjes.
Computer Alles Telt: blok 1 – les 11 en 12
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•
•
•
Les 16 en 17

Les 18 en 19

Tussen twee opeenvolgende even of
oneven getallen het tussenliggende getal
invullen
(Groepjes van 5 herkennen)
(Telrij t/m 10 kennen)

Leerlijn: getalrelaties en getalbegrip.
Geld
Leerdoelen:
• Munten van 1 en 2 euro inwisselen en
herkennen
• Bedragen tot 10 euro tellen met munten
van 1 of 2 euro
• Betalen met munten van 1 of 2 euro
• (Groepjes van 10 samenstellen uit
groepjes van 5)
• (De begrippen 2 meer en 2 minder)
• (De getalrij tot 10)
• (Vingerbeelden koppelen)

•

Leerlijn: getalrelaties en getalbegrip.
Leerdoelen:
• Getallen splitsen
• Tellen van onzichtbare dingen
• (Groepjes van 9 omcirkelen)
• (Ogen van de dobbelsteen gebruiken op
de getallenlijn).

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Herkennen van dobbelsteen
patronen bij één en twee
dobbelstenen
Begrip €1 en €2, hoeveel is
dat waard?
Tellen met €1 en €2 tot €10
Munten van €1 inwisselen
tegen munten van €2
Dingen kopen in een winkel
met een x bedrag in je
portemonnee

•
•
•
•

Winkeltje spelen.
Dobbelsteenspel
Open verwerkingsblad: geld.
Computer Alles Telt: blok 1 – les 16 en 17

Plaats van getallen op de
getallenlijn oefenen
Begrip ‘elk’ in: ‘hoeveel van
elk?’
Getallen splitsen t/m 8
waarvan een deel niet te
zien (niet telbaar) is
Aanvullen tot 8
Uitleg ‘Samen 5’ van Julie
Menne (kan ook door ouders
of maatje).

•
•
•
•

Spiegelen.
Samen 5.
Open verwerkingsblad: splitsen.
Computer Alles Telt: blok 1 – les 18 en 19
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Les 20

Leerlijn: getalrelaties en getalbegrip.
Geld
Leerdoelen:
• Munten van 1 en 2 euro herkennen en
inwisselen
• Bedragen tot 10 euro tellen met munten
van 1 of 2 euro
• Betalen met munten van 1 of 2 euro
• Bedragen tot 10 euro betalen met 1 of 2
euro munten
• Getallen splitsen
• (Meer en minder tekenen)
• (Getalrij tot 10)

•

Geen instructiemoment

•
•
•

Spiegelen
Samen 5
Open verwerkingsblad: geld.

Les 21 en 22

Leerlijn: getalrelaties en getalbegrip.
Lengte en omtrek
Volume
Leerdoelen:
• Verschillende betekenissen van getallen
herkennen
• Eerste aanzet tot lengtemeting
• Eerste aanzet tot volumemeting
• (Aantallen onder de 10 splitsen)

•

Tellen in sprongen van 2:
1,3,5…. En 2,4,6….
Getallen zoeken met
verschillende betekenissen:
naamgetal (huisnummer,
podium), telgetal (pagina),
hoeveelheidsgetal (aantal),
meetgetal (€3), rekengetal
(2+1=3)
Rekenen met de
kralenliniaal, 5 structuur
gebruiken (let op: als het
niet precies uit komt, begrip
‘bijna’ gebruiken)
Getalkaarten gebruiken bij
gemeten hoeveelheden

•
•
•
•

Meten

Splitsen t/m 7 met één niet
telbare hoeveelheid

•
•

Blokkenbouwsel nabouwen.
Splitsmemory.

•

•

•

Les 23 en 24

Leerlijn: meetkunde
Leerdoelen:

•

Open verwerkingsblad: meten.
Computer Alles Telt: blok 1 – les 21 en 22
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•
•
•

Ruimtelijke begrippen gebruiken na
aanleiding van blokkenbouwsels
(Aantallen tot 10 splitsen)
(Getalrij t/m 10)

•
•

•

Les 25

Leerlijn: getalrelaties en getalbegrip.
Lengte en omtrek
Leerdoelen:
• Eerste aanzet tot lengtemeting
• Splitsen t/m 10
• (Getalrij t/m 10)

•

Tellen, beschrijven, bouwen
en nabouwen van bouwsels
Bijv.: Een kind bouwt een
bouwwerk en beschrijft dat
aan een ander kind (oefenen
met voor, achter, naast,
boven, links, rechts) die het
probeert na te bouwen
zonder het bouwwerk te
zien
Bouwsels bekijken vanuit
verschillende hoeken

•
•

Open verwerkingsblad: tellen.
Computer Alles Telt: blok 1 – les 23 en 24

Uitleg: verliefde harten
memory van Julie Menne

•
•
•

Spiegelen
Verliefde harten.
Open verwerkingsblad: splitsen.
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Bijlage 5: open verwerkingsbladen
Open verwerkingsblad ‘tellen’

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
44

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
45

Open verwerkingsblad ‘cijfers’

OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
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OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
47

Open verwerkingsblad ‘groepjes’

48

Open verwerkingsblad ‘buren’

49

Open verwerkingsblad ‘splitsen’

50

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
51

Open verwerkingsblad ‘geld’

52

Open verwerkingsblad ‘meten’

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Bijlage 6: Handleiding
In deze handleiding lees je hoe het rekenonderwijs van groep 3 wordt vormgegeven voor
blok 1. Beschreven staat wat er in de instructies aan bod moet komen en wat de kinderen op
hun weekplanner hebben staan. Daarnaast wordt ook aangegeven hoe je hierin kan
differentiëren. De uitleg van de verschillende verwerkingsvormen vind je onderaan dit
document.
Overzicht rekendoelen
In het document ‘overzicht rekendoelen blok 1’ staan de rekendoelen, instructiedoelen en
de verwerking beschreven. In het rekendoel wordt aangegeven wat er in twee lessen aan
bod komt. Op de eerste dag vindt de instructie plaats, op de tweede dag gaan de kinderen
zelfstandig aan het werk, na de verwerking is er een korte instructie waarbij de werkbladen
worden besproken. Na twee dagen hebben de kinderen het rekendoel dus behaald.
Instructiedoel: De instructie duurt 15 minuten. Tijdens de rekeninstructie moeten de
volgende onderdelen aan bod komen. Hierbij mag materiaal naar keuze gebruikt worden.
Verwerking: De vier verwerkingsonderdelen worden verdeeld over twee dagen op de
weekplanner. Aan te raden is om de computertaak in te plannen op de tweede dag, dus de
dag na de instructie.

Zelfstandige verwerking per rekendoel
Alle verwerkingsvormen die in het document ‘overzicht rekendoelen blok 1’ staan
beschreven, komen uit het document ‘zelfstandige verwerking per rekendoel’. Per
leerlijn/rekendoel staat in dit document een aantal verwerkingsvormen beschreven. Deze
zijn ingedeeld op handelingsniveau:
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Differentiatie
Wanneer je merkt dat er op de weekplanner verwerkingsvormen staan ingepland die niet
aansluiten bij het handelingsniveau van het kind, dan kan je in het document ‘zelfstandige
verwerking per rekendoel’ bij hetzelfde rekendoel een alternatieve opdracht kiezen.

Uitleg verwerkingsvormen
De uitleg van de spellen van ‘Met Sprongen Vooruit’ (Menne, 2011) is te lezen in de
handleiding, geleverd bij de spellenkisten. Deze is in ieder cluster aanwezig.
Springen op de getallen
Getallenlijn maken met
wasknijpers
Schrijven van de cijfers in
zand, met klei, met krijt
Dobbelsteenspel
Spelbord leerlingenboek
Spiegelen
Winkeltje spelen

Blokkenbouwsels nabouwen
en tellen
Voorwerpen meten met de
kralenliniaal

De kinderen leggen de cijferkaartjes op de grond neer. Een
kind noemt een cijfer, een ander kind springt er op.
Alternatief: ‘spring op het hoogste/laagste cijfer’.
Op iedere wasknijper staat een cijfer. De kinderen maken
de cijfers vast aan een draad, op de juiste volgorde.
Oefenen met het schrijven van de cijfers met verschillend
materiaal.
De kinderen gooien met twee dobbelstenen en leggen de
som van de ogen neer met een getalkaart of schrijven het
cijfer op.
In het leerlingenboek staat een spelbord waarop een spel
gespeeld kan worden. Alternatief: ander bordspel
gebruiken.
De kinderen leggen een x aantal materialen neer en
spiegelen dit zodat er twee keer zo veel materialen komen.
Ze benoemen hoe veel het er zijn na het spiegelen.
Maak een plek voor een winkeltje. Vul een portemonnee
met nepgeld (10, 5, 2 en 1 euro) en laat kinderen dingen
uit de winkel kopen. Start met precies betalen, later kan er
ook wisselgeld bij komen.
De een bouwt een bouwsel met blokken, de ander bouwt
het precies zo na. Nabouwen kan later ook met een
bouwkaartje.
De kinderen meten voorwerpen met hun kralenliniaal
(voorstellen-concreet). Kinderen zoeken naar een
voorwerp van een x aantal kragen (voorstellen-abstract).
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Open verwerkingsblad ‘tellen’
Open verwerkingsblad ‘cijfers’

Open verwerkingsblad ‘groepjes’

Open verwerkingsblad ‘buren’

Open verwerkingsblad ‘splitsen’

Open verwerkingsblad ‘geld’

Open verwerkingsblad ‘meten’

Teken het juiste aantal bij het cijfer.
Teken een x aantal dingen, kleur het juiste aantal
bolletjes en schrijf het juiste cijfer op.
Alternatief: teken een x aantal dingen, kleur één
bolletje extra als het getekende aantal en schrijf het
cijfer op. Tip: geef de kinderen een uitdaging mee.
Schrijf een cijfer in het kleinste hokje, teken daarna
met een dobbelsteenpatroon, vingerpatroon,
eierdoospatroon of turfpatroon het juiste aantal. Tip:
geef de kinderen een uitdaging mee.
Laat de kinderen een getalkaartje trekken
(bijvoorbeeld uit het spel ‘burenbingo’) en dat invullen
in het middelste bolletje. Bij iedere reeks van drie een
ander getal. Daarna schrijven de kinderen de buren
van die getallen op.
Schrijf een cijfer in het dakje. Daaronder bolletjes of
cijfers die samen dat getal maken. Kan ook leggen met
fiches. Later komt het + teken erbij. Geef duidelijk aan
of je wilt dat het cijfer in het dakje onder of boven de
10 moet zijn.
Schrijf een bedrag in het vakje. Hoe betaal je dit?
Teken het geld. Kies uit de briefjes en munten
onderaan. Het is raadzaam dit verwerkingsblad in de
kring goed te bespreken.
Meet met een kralenliniaal iets in de groep op. Streep
af op je blad hoeveel bolletjes het lang is. Schrijf
daarna het juiste cijfer erbij. Teken of schrijf in het
grote vak wat je gemeten hebt. Het is raadzaam om de
kinderen de uitdaging te geven om steeds iets op te
meten met een andere uitkomst. Tip: niet altijd
hoeven alle vakjes gebruikt te worden, je kan met de
kinderen afspreken hoeveel dingen ze moeten meten.
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Bijlage 7: ingevulde open verwerkingsbladen
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