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uitgangspunten

lesgeven zonder methode
- waarom zou je?
- hoe dan?
Dolf Janson

www.janson.academy



voorkennis bewust maken en benutten



voorkennis: ervaringen, taal en (mentale) beelden



samenhang is basis voor leren



samenhang tussen nieuw en bestaand



samenhang tussen getallen en tussen bewerkingen



samenhang met de wereld buiten de rekenles



nieuwe bewerkingen zijn oplossingen i.p.v. problemen



zelf denken en onderzoeken i.p.v. trucjes



vooruitgang schuilt in proces, niet in antwoorden
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begrip


herkennen:

waar gaat dit over, hoe heet dit?
wat is hier aan de hand?



verband zien: waar kwam ik dit eerder tegen?
wat weet ik al daarvan?



onderscheiden: wat is hier anders?
wat is hier hetzelfde?



kiezen: wat moet ik hier doen?
hoe pak ik dat handig aan?
hoe benut ik wat ik al weet?
www.janson.academy
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drie begrippen, drie ‘lagen’

WPO – artikel 8:

splitsen?
1.

2.

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de
leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het
wordt afgestemd op de voortgang in de
ontwikkeling van de leerlingen.
Het onderwijs richt zich in elk geval op de
emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en
op het ontwikkelen van creativiteit, op het
verwerven van noodzakelijke kennis en van
sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.



aantal / hoeveelheid

14 = 8 + 6

getal

14 = 10 en 4

naam


schrijfwijze


cijfers

14 = 1 en 4

www.janson.academy

getalbetekenissen

Hoe ziet 8 er uit? (splitsingen)



aantal (hoeveelheid)

5 dagen



telgetal (volgorde)

5e dag



meetgetal

5 uur; 5 km



naamgetal (nummer)

lijn 5



rekengetal

5 is evenveel als 2+3
Dominostenen (serie van 55 stuks)
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vreemde getallen
tientallig
stelsel

Wat is het verschil?



elf, twaalf



dertien, veertien, vijftien



twintig, dertig, …., zeventig, tachtig,



vijfentwintig



honderdeen, honderdtwee

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
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optellen

aftrekken



samen
18 + 14 = …

er zijn 18 jongens + 14 meisjes



toevoegen
28 + 4 = …

er zijn 28 kinderen; 4 komen erbij



aanvullen
+ … = 27

eerst 15 kleuters, aan het eind
zijn er 27 kleuters
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15



over
eerst 40 koeken – we eten er 12 op
40 – 12 = …



verschil Rens heeft 65 plaatjes en Ab 80
80 – 65 = … (of 65 + … = 80)



minder eerst lagen er 40 en nu nog maar 3
40 - … = 3

3

daltoncongres

7-11-2018

voorstellen - manipuleren - veranderen


samenvoegen



erbij doen



aanvullen



weghalen



verschil bepalen



voortzetten / herhalen



opdelen



verdelen

2

+

3 =

www.janson.academy
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5

5

-3 =

2
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relatie doel - oefenvorm


automatiseren: 8 + 7 = 8 + (2 + 5) = 10 + 5 = 15
eigen maken van de procedure van uitrekenen
en die steeds verder verkorten en/of handiger maken



memoriseren: 8 + 7 =15; 7 + 8 =15; 15 – 8 = 7; 15 – 7 = 8
verwerven van feitenkennis in de vorm van
combinaties van drie getallen en
‘families’ van vier van zulke trio’s

Dit vraagt heel verschillende vormen van oefenen!

7-11-2018
Rekenen is anders!
Het gebruik van
voorkennis is
nadrukkelijk
aanbevolen!
Successen uit het
verleden kunnen
garantie geven
voor de toekomst.

www.janson.academy

lege getallenlijn

groepjesmodel

www.janson.academy

© Dolf Janson

5

daltoncongres

7-11-2018

rechthoekmodel
verschillend perspectief leidt tot omgekeerde vorm

© Dolf Janson
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lijnmodel
1

0

2

5

3

10

4

15

20

samenhang vanuit ervaring
1x2= 2
2x2= 4
3x2= 6
4x2= 8
5 x 2 = 10
6 x 2 = 12
7 x 2 = 14
8 x 2 = 16
9 x 2 = 18
10 x 2 = 20

2 : 2 = 1 leerlingen construeren
4 : 2 = 2 in tweetallen de tabel
6:2= 3
8:2= 4
10 : 2 = 5
12 : 2 = 6
14 : 2 = 7
16 : 2 = 8
18 : 2 = 9
20 : 2 = 10

www.janson.
academy

© Dolf Janson

7

daltoncongres

7-11-2018

tabellen: automatiseren na verkennen
1x
2x
4x
5x

4
4
4
4

=
=
=
=

4
8
16
20

10 x 4 = 40
9 x 4 = (40—4=) 36
3 x 4 = ( 8+4=) 12
7 x 4 = (24+4=) 28

Hulpsommen herkennen
Vlot hulpsommen benutten
Voorwaarde: vlot kunnen optellen en aftrekken < 100

www.janson.academy

delen


opdelen
In gelijke groepjes, stroken of afstanden verdelen



verdelen
steeds ieder er een geven, tot ze op zijn

© Dolf Janson

vermenigvuldigen
onder elkaar
234
567 x
100000
15000
2000
12000
1800
240
1400
210
28 +
131678
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breuk

taal rond breuken


breken - gebroken - breuk



teller – tellen – getal



noemer – noemen - naam



half – halve – helft



kwart – kwartier – (kwartje)



heel - hele – helen- geheel
½

Is halfvol
hetzelfde als
halfleeg?

¾ is drie gedeeld door vier of
drie stukken van één gedeeld door vier


handeling
¼ van twaalf is drie (¼ x 12)



verhouding
¼ is één van (elke) vier

1/
1

de breuk als getal


Wat is meer: 1/3 of 1/8 ?



Zet van klein naar groot: 1/4, 1/7, 1/2, 1/10



Tel met sprongen van 1/4 van 0 tot 5



Wat is de kleinste breuk (het kleinste getal)?

© Dolf Janson

(ver)deling
¼ is één gedeeld door vier



¾ is drie van (elke) vier

optellen en aftrekken
met breuken


Wanneer kan je breuken niet optellen of
aftrekken?



Wat moet je doen om dat probleem op
te lossen?



Wanneer moet je één noemer en
wanneer moet je beide noemers
veranderen?
(gelijknamig = ‘gelijknoemerig’)
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trucjes of begrijpen?

breuken delen

1,5 : 0,2 (1½ : 1/5)=
3 1
3
5 15
3
- : - = - x - = - =34 5 4/5 5
4
4
3 1 15
4
3¾
- : - = - : - = - = 3¾
4 5 20 20
1
www.janson.academy

leercyclus

opbouw rekenvaardigheid
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ervaren van / kennismaken met ‘probleem’
verkennen, herkennen en verwoorden


bespreken en laten reflecteren



informatie samenvatten en/of toevoegen

eigen leerdoel / uitdaging herkennen en benoemen
bedenken / bespreken wat ‘oefenen’ dan is
kiezen van passende oefenvorm
oefenen (samen met…)
reflectie op de voortgang (inhoud, aanpak, inzet)
aanpassen of afronden
bewijs leveren dat doel is bereikt
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veranderingsproces

Hoe verandering beginnen?



het plan




de werkelijkheid



www.janson.
academy

Start met eigen gedrag en gewoontes en niet met
organiseren.
Laat eens een of twee weken de methode dicht en
stel één rekendomein/bewerkingenduo centraal.
Ga uit van aanwezigheid van voorkennis, maak die
bewust en sluit daarop aan.
Geef eens aan kleine groepjes korte doelgerichte
uitleg i.p.v. aan de hele groep en zorg voor veel
interactie en betrokkenheid.
Laat de leerlingen noteren en onderbouwen welke
typen ‘sommen’ zij al beheersen (=vlot kunnen
uitrekenen) en welke varianten nog niet.

www.janson.academy

Hoe verandering beginnen? (vervolg)

Hoe verandering beginnen? (vervolg)


Plan gesprekken met bv. vier leerlingen en
achterhaal met open, nieuwsgierige vragen hoe
zij hun rekenvaardigheid inschatten en waarop
zij dat beeld baseren. Hebben zij bij oefenen
een eigen doel voor ogen?



Laat leerlingen voordat ze aan het werk gaan
bedenken wat zij vandaag door te oefenen
beter of anders willen gaan kunnen.
Check of die doelen passen bij hun voorkennis
en/of realistisch zijn.

www.janson.academy
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Benut de samenhang tussen optellen en aftrekken
en/of vermenigvuldigen en delen en laat de
leerlingen die samenhang onderzoeken en ervaren.
Integreer die vervolgens in de oefeningen door de
leerlingen bv. te stimuleren de kwartetten van trio’s
te noemen tegen een maatje of eventueel die te
laten noteren: 5+3=8; 3+5=8; 8–3=5; 8–5=3.



Schrap opdrachten uit het (werk)boek die voor
leerlingen geen oefening meer zijn (omdat ze die
al beheersen). Laat leerlingen liefst zelf die
selectie maken.

www.janson.academy
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Hoe verandering beginnen? (vervolg)


Bereid samen met collega’s lessen voor, waarbij
je steeds nagaat welke leerlingen gebaat zijn bij
deze volgende stap, omdat hun voorkennis
toereikend is hiervoor.
Bedenk als die voorkennis er niet is, welke doelen
dan voor hen zinvol zijn als volgende stap.



Welke doelen passen bij de verschillende leerlingen
die geen aspect van dit onderwerp meer hoeven te
oefenen?

…

© Dolf Janson - naar: Claxton, Chambers, Powell & Lucas
(2011) The Learning Powered School

http://wodb.ca/
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onderwijsbehoeften:
een leraar die…









opbrengsten veroorzaken
niet door
meten en summatief evalueren
 taken i.p.v. doelen
 antwoorden i.p.v. manier van oplossen
 risicomijdend gedrag bevorderen

mij aanmoedigt fouten te durven maken
maakt dat ik volhoud, ook als het moeilijk lijkt
feedback geeft op mijn aanpak en inzet
mij stimuleert samen te werken met een maatje
mij korte taken geeft, maar vaker op een dag
mij niet voorzegt, maar zelf laat denken
taalvaardigheid/woordenschat helpt vergroten
systematisch werken ondersteunt



wel door
uitdagen en zelf (kritisch) laten denken / uitproberen
 leerstof betekenisvol laten zijn
 formatieve evaluatie benutten
 beoogd leerproces vorm en inhoud van lessen
laten bepalen
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zelfstandig

Wanneer spreken we van oefenen?


alleen doelgericht
als dat doel binnenkort haalbaar is
zolang doel nog niet is bereikt



Alleen en schriftelijk oefenen is maar heel beperkt nuttig.



Samen met een of twee maatjes bespreken en uitproberen
dwingt tot verwoorden en bewust kiezen – bij
begripsvorming, bij procedureontwikkeling en bij flexibel
toepassen.



Een lesdoel is niet het leerdoel van de leerlingen.



Wie begrijpt / herkent wat hij/zij moet oefenen, kan zelf
zo’n oefening bedenken – geheel op maat.



gehoorzaam



verantwoordelijk



geen directe aandacht leraar



betrokken



taak is bekend



doelgericht



zonder te storen



gaan voor resultaat



niet afgeleid



intensief



impulsen onder controle



doorzetten



op tijd (klaar)



aanspreekbaar voor anderen

moeten

willen

www.janson.acade
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