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Een goede nekenstont
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Het werken met de rekenmethode kost bij de start
van groep 3 vaak veel tijd, maar die tijd is met
name nodig om leerlingen te laten wennen aan

het op een vast tijdstip werken in een boekje. Het
aanbod en hetgeen leerlingen moeten kennen en
kunnen is in de eerste periode voor veel leerlingen
niet nieuw. In groep 3 bieden de rekenmethodes
dan ook voldoende tijd en rulmte om meer aan te

sluiten bij de speelbehoeften van de leerlingen. Om
dit te realiseren volgen hieronder een aantal tips
en suggesties.
Stel vóór ofmeteen bij de start van het school-
jaar eerst de doelen vast voor de periode tot de
herfstvakantie: wat wil je dat de leerlingen Ín
deze periode op het gebied van rekenen geleerd
hebben? Om een goede beginsituatie voor de

verschillende leerlingen vast te stellen is het aan
te raden om dit samen met de leerkracht die de
Ieerlingen in groep 2 heeft gehad te doen. Deze
leerkracht heeft immers inzicht in de rekenontwik-
keling van de leerlingen tot nu toe.

Als je leerlingen iets nieuws wilt leren zal er
soms instructie nodig zijn en soms wil je hen
ruimte geven om nieuwe dingen te ervaren of te
ontdekken, Bepaal waar een vorm van (directeJ
instructie nodig is en voor welke doelen leerlingen
meer baat hebben bij ervaren en ontdekken.
Vergeet hierbij de beginsituatie van de leerlingen
niet. Zowel de instructiebehoefte als de reken-
ontwikkeling van leerlingen is verschillend. De
huidige rekenmethodes maken in het 1" halfjaar
nauwelijks onderscheid in de instructiebehoefte
en het rekenniveau van leerlingen. Als leerkracht
ben je verantwoordelijk voor het afstemmen op de
onderwijsbehoeften van leerlingen en dat is zeker
ook van toepassing in het 1" halfjaar van groep 3.
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Na het vaststellen van doelen en instructiebe-
hoeften kun je het aanbod bepalen. Wat hebben
leerlingen nodig aan aanbod en activiteiten om
zich de doelen eigen te maken?
Activiteiten kunnen variëren, denk bijvoorbeeld
aan: gro epsactiviteiten, kleine kringactiviteiten,
ontwikkelingsmaterialen, mogelijkheden voor
ontdekken en toepassen in hoeken. Plan het
aanbod niet naast de methode, maar maak ook
keuzes ln de methode door goed te kijken naar
wat wezenlijk bijdraagt aan de rekenkennis en -
vaardigheden van de verschillende leerlingen en

door te schrappen wat daar niet aan bijdraagt.
Het koppelen van cijfersymbolen aan aantallen
is een belangrijk onderdeel bij de start in groep
3, maar veel leerlingen beheersen dit al omdat
het een doel voor groep 2 is. De activiteiten die
de methode hiervoor aanbiedt kosten vaak veel
tijd omdat de leerlingen moeten wennen aan het
werken in een boekie. Dat is jammer, omdat die
tijd niet besteed wordt aan de rekenontwikkeling
van de leerlingen. De tijd kan effectlever besteed
worden door het doel zo nodig te herhalen met
korte krachtige spellen of door aan een doel te
werken dat beter aansluit bij de rekenontwikke-
ling. De bedoelde activiteiten uit de methode pas je

aan op het niveau van de leerlingen of ze worden
geschrapt.

Leerkrachten moeten hierbij oog hebben voor

differentiatie, want niet alle leerlingen hebben
hetzelfde nodig. Wees niet bang om te schrappen,
want voor de meeste leerlingen geldt dat ze in
de loop van groep 3 beter in staat zu1len zijn om
op een soepele manier om te gaan met metho-
disch werk. Blijf altijd kritisch op het aanbod.
Het uitgangspunt is steeds: wat draagt blj aan de

rekenontwikkeling van de verschillende leerlingen
en welke keuzes maak je daarom in en naast de

methode.
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Op de meeste scholen wordt in groep 1 en 2

gewerkt met speel-werklessen, waarbij de

leerlingen zelf keuzes mogen maken en langere tijd
zelfstandig werken. Leerlingen hebben geleerd om
te plannen via een planbord, kunnen omgaan met
uitgestelde aandacht, langere tijd zelfaan één of
meer opdrachten werken, zelf materialen pakken
en opruimen enzezijn in staat om zelfstandig
vervolgopdrachten te bedenken en te pakken als

een activiteit af is. Ook 'hoeken' zijn in de meeste
groepen 1 en 2 ingebed in het systeem. Vanuit
eigen initiatief, spel en opdrachten leren leerlingen
in hoeken. De kwaliteit van de (spel)begeleiding
van de leerkracht is daarbij bepalend in hoeverre
het spelen en leren in de hoeken bijdraagt aan de

rekenontwikkeling van de kinderen. De manier van
werken in groep 1 en 2 kan doorgetrokken worden
naar groep 3.

, :p:
Als leerlingen gewend zljnaan een inloop, kun je
hier ook in groep 3 de dag mee starten.
Kies voor inloopactiviteiten en materialen waar
leerlingen zelfstandig, dat wi1 zeggen individueel
of in kleine groepjes, mee aan het werk kunnen.
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Dat biedt de leerkracht gelegenheid om te obser-
veren en leerlingen individueel ofin groepjes te
begeleiden.
Activiteiten en materialen in de inloop kun je aan

laten sluiten bij de doelen die je hebt voor die
betreffende week, het blok of de periode. Geschikt
voor een inloop kunnen zijn:
. spellen als Halli Galli, MEB Regenwormen

Junior; dobbelsteenspelletj es (zie ook Rondje
Rekenspel SLOl en Spel in de rekenles SLO '?]

. bottw- en constructiematerialen (aan tafel of in
een hoekJ, met ofzonder opdrachten

. denkspellen (zoals Hike and Seed, Chicken
Shuffle, SET junior)

. spelmatertalen uit Met Sprongen Vooruit3

. overige materialen en activiteiten als iomathica,
spiegelen, werken met schaduwen, het maken
van eigen producties, stempelen enz.

. materialen uit de methode waarmee leerlingen
zelfstandig kunnen werken

. hoeken als een winkeltje, bouwhoek, ontdek-
hoek

De werkwijze rondom de inloop kan op verschil-
lende manieren worden ingevuld. Als je ervoor
kiest om bij te houden wat leerlingen hebben
gedaan, is een planbord of een takenkaart (door
leerlingen zelf bij te houden] een optie. Er kan elke
dag of een aantal keren per week met een inloop
gestart worden. Het is ook mogelijk om de inloop
te combineren met taal- en Ieesactiviteiten.
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Vanuit de groepen 1 en 2 zullen de leerlingen
gewend zijn aan een speel-werkperiode per dag. In
groep 3 krijgen ze te maken met klassikale instruc-
ties en veel begeleide inoefening. De zelfstandig-

heid van de kleuters dreigt op die manier in het
gedrang te komen. Zeker in het begin van groep 3

kun je nog met een (dagelijkse) speel-werkperiode
doorgaan. De doelen van de betreffende periode
en de onderwijsbehoeften van de verschil-
lende leerlingen bepalen het aanbod. Sommige
leerlingen kunnen niet wachten tot het'echte
werk'van groep 3 gaat beginnen, omdat ze allang
aan lezen, schrijven en rekenen toe zijn en de

stof heel makkelijk oppikken. Zij hebben direct aI

behoefte aan meer uitdaging, terwijl de methodes
daar niet aan tegemoet komen. Andere kinderen
hebben direct al behoefte aan meer oefening en

herhaling. De werkwijze en de in te zetten materi-
alen kunnen vergelijkbaar zijn met wat hierboven
blj de inloop beschreven is. De methode biedt vaak
activiteiten en vragen ter verdieping [bijvoorbeeld
in de handleiding] ofextra oefenstof, maar ook de

verwerkingsopdrachten van een eerder gegeven

instructie kunnen tijdens een speel-werkperiode
gedaan worden.

In groep 3 (maar ook in de groepen 4 t/m B) zljn
hoeken nog zeer geschlkt om te werken aan reken-
doelen. Een hoek hoeft niet per se een fysieke hoek
te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een groepje
tafels ofeen ruimte op de vensterbank zijn. Reken-

wiskunde activiteiten in groep 3 kun je onder
andere in de volgende hoeken terug laten komen:
. De bouw- en constructiehoek: er zijn vele

soorten bouw- en constructiematerialen
verkrijgbaar die goed in te zetten zijn bij de

rekenontwikkeling in groep 3. Zorg in ieder
geval voor voldoende klein materiaal, maar
het zou mooi zi;'n als er ook een mogelijkheid
is om groot materiaal te gebruiken. Leerlingen
kunnen werken met opdrachten op verschil-
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lende niveaus (bijvoorbeeld met blokkenbouw-
sels uit de methodelessenl ofzii kunnen zelf
ontwerpen. Bij het zelf ontwerpen kan verdie-
ping worden aangebracht door de leerlingen
naderhand'bouwtekeningen', plattegronden en

dergelijke te laten maken (zie het voorbeeld in
het kader op pagina 5) .

De winkelhoek: een winkel geeft veel mogelijk-
heden voor het rekenonderwijs. Het prijzen van
producten in de winkel, het kopen en afrekenen,
het maken van boodschappenlijstjes en bepalen
ofje genoeg geld hebt zijn activiteiten die
tijdens het spelen in de winkel aan de orde
kunnen komen. Als je werkt met een thema laat
de winkel daar dan bij aansluiten fbakkerij,
supermarkt, schoenen, schoolspullen, bloemen,
bouwmarkt enzovoort].
De ontdekhoek: bijvoorbeeld een spiegelhoek
waarbij leerlingen met spiegeltjes, een spiegel-
kast en bijvoorbeeld blokjes, mozaïekfiguren,
natuurmaterialen en spekjes kunnen ervaren
en ontdekken wat spiegelen is. Ook het zelf {af)
maken van spiegeltekeningen kan een plaats
krijgen. Andere voorbeelden van thema's zijn:
magneten, drijven en zinken of schaduwen.
De rekenhoek: in deze hoek krijgen alle
domeinen ftellen-en-rekenen, meten en

meetkundeJ een plek en er is een keuze
uit spellen, materialen en opdrachten. De

leerlingen kunnen in de hoek zelf aan de slag of
ze kiezen er iets uit waarmee zij op een andere
plaats in de klas aan het werk kunnen. Zorgin
de rekenhoek voor materialen die aansluiten
bij de doelen en eventueel bij het thema.
Materialen, opdrachten en activiteiten in de

hoek moeten passen bij de verschillen in reken-
ontwikkeling van de leerlingen. Dat wil zeggen
dat er mogelijkheden moeten zijn voor herha-
ling, verdieping en verrijking. Om te stimuleren
dat leerlingen bepaalde materialen kiezen is het
belangrijk dat ze goed zicht hebben op wat er te
kiezen is. Zorgvoor een overzichtelijke inrich-
ting en dat ze zicht hebben op wat er in dozen
zit: bijvoorbeeld door een foto van de inhoud
op de buitenkant te plakken. Daarnaast kun
je als leerkracht regelmatig zelfiets onder de

aandacht brengen. Wissel materialen regelmatrg
af. Dat betekent dus ook dat iets wat minder
relevant is ofminder aanspreekt een tijdje
weggehaald wordt.

Zorg voor een goede rekenstart in groep 3
door:
1. passende doelen vastte stellen en niet

alleen methode-volgend te werken
2. een gericht aanbod te realiseren
3. aan te sluiten bij het leren van kinderen in

groep 3
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Hoeken zijn bestemd voor alle leeriingen. Dit
kunnen leerkrachten realiseren door het werken
in hoeken een plek te geven tijdens de inloop of
de speel-werktijd. Als leerlingen alleen in hoeken
mogen werken als ze klaar zijn met het'verplichte'
(methode]werk dan komen de leerlingen die
moeite hebben met de leerstof minder aan de

beurt. Juist deze leerlingen hebben baat bij het
werken met materialen en ook zij hebben nog
behoefte aan spel. Bij de inrichting van het onder-
wijs (rooste4, aanpak, werkwijzeJ is het belangrijk
om rekening te houden met de verschillen in
onderwij sbehoeften van leerlingen. Dat betekent
dat er ook rn groep 3 aandacht moet zijn voor
differentiatie, spelend leren en actieve betrokken-
heid van leerlingen.

Noten
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