
Panama-conferentie

De leerkracht is de methode!

19 januari 2017
Marianne Espeldoorn

Samen nadenken en ervaringen uitwisselen over wat werkt 

om leerkrachten te laten

denken en handelen in doelen (voor PO)

Wat werkt?

Casus

Ervaringen uitwisselen  - wat werkt?

Werkwijzen verzamelen

Werkwijzen delen - twee weken na deze conferentie



Directeur: 

voor ons rekenonderwijs. 

Eigenlijk willen we dat niet.

We willen betekenisvolle rekenlessen 

GOED of   FOUT

http://www.youtube.com/watch?
v=IPYeCltXpxw

Simon Sinek

Wat vinden wij

belangrijk

voor

onze leerlingen

hoe zij leren rekenen?



Wel of geen 
methode ?
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Conclusie:

Dus  jij bent verantwoordelijk.

Geen enkele methode zal aan alle verwachtingen kunnen voldoen.

We zullen aanpassingen moeten doen.

We moeten goed weten wat leerlingen moeten kennen en kunnen.

de gereedschapskist bepaalt wat jij pakt, 

maar de keuze maak je zelf

HOE ?

Wat weten we al?

workshops are normally much less effective than 

professional learning that is at some point 

built into teachers 

(Andy Hargreaves)

Formeel en informeel leren Professionele ontwikkeling van leraren
een reviewstudie naar effectieve kenmerken van
professionaliseringsinterventies van leraren

Klaas van Veen, Rosanne Zwart, Jacobiene Meirink & Nico Verloop



Voorbeelden uit de praktijk

Samen lessen 
voorbereiden

Lezen van 
literatuur

Filmpje:  25 : 5 = 14
https://youtu.be/t8XMeocLflc

Diagnostische rekengesprekken
voorbereiden

Werkvorm: 

leerlijn in volgorde 
leggen



Leerlijn samenstellen 

Wat moet je kennen/kunnen om dit probleem op te lossen?

Rekenopgave uit 2F toets 2015

Doelen
visualiseren

Lesson Study iedereen leert Samen een blok voorbereiden

gaan komen. Een strakkere planning 
van je lessen, een nog betere 
voorbereiding met de juiste doelen 

Joanne van Lier, rekencoördinator en 
leerkracht groep 7, OBS Het Lang

leerkracht creëer je ook duidelijkheid 
en uiteindelijk rust bij leerlingen. De 
opdrachten worden in de meeste 
gevallen beter begrepen en 

Maud ter Horst, leerkracht groep 3, 
OBS Broekheurne

snel gaat. Maar wat ik prettig vind, is dat kinderen meer 

Lisa Soleimani, leerkracht groep 4, OBS Broekheurne

voorbereid er meer inzicht ontstaat in wat de komende blok aan bod komt. Je krijgt 
meer zicht op de leerlijnen. Door vooraf na te denken over wat je aan leerstof 
aanbiedt, verlopen de lessen beter. 

Resie Hofhuis, rekencoördinator SBO Toermalijn.

Mijn leerpunten:

Theorie is zinvol, maar leeft vaak niet bij leerkrachten

Mate van urgentie voelen

Praktisch aan de slag werkt wel: 

samen les voorbereiden, 

samen een blok voorbereiden,

Lesson Study

doelen visualiseren

Schoolleiding nadrukkelijk betrekken 

bij alle activiteiten (facilitering 

koppeling met schoolbeleid)

PDSA werkt, geeft structuur

Waarom - vraag beantwoorden (betrokkenheid)



Werken met leerlijnen

http://maken.wikiwijs.nl/81931/Werken_met_leerlijnen

Meer grip op de klas met behulp van de online cursus leerlijnen

De leerkracht is de methode!
Opdracht in groepjes (max. 5 personen)

Groep: Collega voor, naast, achter jou

20 minuten:

Welke werkwijzen werken en kunnen ingezet worden om leerkrachten 
te leren denken en handelen in doelen?

- Notities op flap in Woordspin

20 minuten:

Welke kansen en mogelijkheden zijn er voor leerkrachten, 
rekencoördinatoren en schoolbegeleiders /adviseurs om leerkrachten 
uit te dagen om de regie in eigen hand te krijgen.

- Notities op post-its op flap

Halen en brengen

mail mij uiterlijk tot 26 januari a.s.:

marianne.espeldoorn@expertis.nl

Over twee weken ontvang je per mail een uitwerking van de

uitkomsten van deze werkgroep.

Deze workshop

Deze bijeenkomst 

is mede mogelijk gemaakt 

door jou.

drs. Marianne Espeldoorn
Onderwijsadviseur
Rekenspecialist

marianne.espeldoorn@expertis.nl
06-54384255
@EspeldoornM

info@expertis.nl
www.expertis.nl


