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Context
• Resultaten op 1S blijven achter

• Agora, Zaanstreek
• Vraagt lectoraat om mee te denken

• bestuursniveau
• Leidt tot professionalisering gericht op IB’ers en rekencoördinatoren

• zicht op 1S
• team meekrijgen

• Op schoolniveau
• soms eigen trajecten
• hectiek veroorzaakt door lerarentekort en Covid



1S-niveau – rationale voor 
professionalisering

• Bij 1F ligt de nadruk op ‘weten hoe’ en bij 1S op ‘weten waarom’
• Daarom:

• Open situaties creëren in de reken-wiskundeles
• Richten op conceptuele doelen door rijke rekenvragen

• Maar ook:
• Laten zien hoe dit met de bestaande methode kan
• Laten zien dat het om een accentverschuiving gaat
• We wisten dat wat we voor ogen hadden niet eenvoudig zou zijn!



Invulling traject

• Onderwerpen
• Verschil 1F – 1S
• Wiskundige werk- en 

denkwijzen
• Conceptuele doelen en rijke 

rekenvragen
• Spel
• Internationale context

• Huiswerk
• Experimenteren met kinderen 

aan het denken zetten
• Verrijken methodeles
• Rijke rekenvragen en 

conceptuele doelen bespreken 
in het team

• Plan NPO-gelden analyseren in 
relatie tot halen 1S



Invulling traject

• NPO-plannen..
• Op schoolniveau anders dan 

dit bestuurstraject
• Leidt vaak af van rijke 

rekenvragen en conceptuele 
doelen

• Analyse begint opnieuw
• Stapeling van activiteiten –

noodzaak tot prioriteren

• Vraag van de scholen
• Geef veel concrete voorbeelden

• …maar dat doen we liever niet
• Maatwerk

• Werken in kleine groepen
• Op gevraagd thema –

‘voorbeelden’, ‘collega’s’, ‘EDI’
• Meer leraren voelen zich gehoord



Voorbeeld

Uit: Wereld in Getallen 7b
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Hypothetisch leertraject

• Hypothese
• Impulsen rond rijke rekenvragen 

leidt tot succeservaringen bij 
rekencoördinatoren

• Die delen ze met collega’s
• Conceptuele doelen helpen 

hierbij, omdat ze laten zien waar 
het in de kern om gaat

• Praktische voorbeelden helpen bij 
het delen

• Ervaring
• Rekencoördinatoren weten rijke 

situaties te scheppen
• Delen met collega’s blijkt moeilijk
• Krijgen moeilijk greep op 

conceptuele doelen
• Ook niet als daarvan verschillende 

voorbeelden gegeven worden
• Taal

• Soms zit eigen 
rekenverbetertraject ‘in de weg’



Producties scholen – verrijken 
methodeles

• Bouwen met blokken en Google maps
• omgeving van de school te verkennen 

(methode)

• Meten
• Ontwerp moestuin in de buurt van de school

• werken aan schaal
• Lessen rond referentiematen

• verpakkingen en andere voorwerpen

• Recept maken
• Experimenteren met maatbeker (methode)

• Lessen rond schattend rekenen
• pepernoten, knikkers

• Online spelletjes (tijdens lockdown)

• Maar ook…
• Lukt niet met Snappet
• Instructie voor team om 

methode te verrijken
• Algemene methodeanalyse



Vanaf bijeenkomst 4 zijn de 
rekencoördinatoren van verschillende 

scholen met het eigen team aan de slag 
gegaan.
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Operationaliseren in opdracht voor team.



Strategie om te 
werken aan rijke 
rekenvragen

Opdracht voor leraren (bijeenkomst 5)



Open opdrachten
Groep 3:

Knip producten uit de folder.
Bedenk prijzen bij de producten.

Groep 4:
Uitkomst construeren van een 
tafelproduct dat je nog niet kent.

Groep 6:
Betekenis geven aan het meten.



Rijke rekenvragen

Is betekenisvol 
voor kinderen.

Zet kinderen aan 
het denken.

Meer dan één 
antwoord 
mogelijk.

Open vragen.



Uitwisseling en discussie

Herkenning?

Andere 
ervaringen

Aanpak?

Tips!

Vooruit kijken.


