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TRaP-project 
�  Wat is TRaP? 

 Talig Rekenen als Professie 
 
�  Doel van TRaP 

 1. Professionalisering van (expert)           
     leerkrachten en collega’s 
 2. Onderzoek naar kenmerken van  
     het traject 

 
�  Onze instap in het project 



Soorten taal binnen 
rekenonderwijs 
�  Dagelijkse taal 

 * weegschaal, wegen, ingrediënten,    
    tussen de middag, boven en onder 

�  Schooltaal 
 * bedrag, meer/minder dan, hoeveelheid,  
    toename, geleidelijk, patroon 

�  Vaktaal  
 * per kilo, anderhalve kilo, afronden, schatten, 
   verhouding, tabel, kilogram, horizontale as 

�  Bijwoorden/voorzetsels: 
 *   tussen…en, van…tot, dan, vervolgens                



Formuleringen 
�  Als je de ene term verdubbelt, moet je de andere 

halveren (bij vermenigvuldigingen) 
�  Eén op de vier, één per vier, één staat tot vier, 

één van de vier (bij verhoudingen) 
�  De grafiek stijgt; dat betekent dat het aantal 

fietsers toeneemt (bij grafieken) 
�  De prijs is het aantal uren plus de voorrijdkosten 

(bij formules) 
�  Ook bijwoorden en voorzetsels zijn erg belangrijk: 

tussen…en, van…tot, dan, vervolgens 



Opgave wasmiddel 

Analyse	  taal	  in	  wiskundeprobleem	  
 
 
 

 
 
 
Opdracht	  1	  
Welke	  soorten	  taal	  staan	  in	  deze	  opgave?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Opdracht	  2	  
Wat	  vinden	  leerlingen	  mogelijk	  lastig	  in	  deze	  opgave?	  	  

Dagelijkse	  taal:	  
	  
Schooltaal:	  
	  
Vaktaal:	  



Welke soorten taal staan in 
deze opgave? 

q dagelijkse taal: 
    wasmiddel, wasbeurt, vies, extra vuil, pak 
 
q schooltaal:  
     ongeveer, hoe snel op, per keer, nodig,   
 
q vaktaal: 
    maatbeker, milliliter (ml), gram, kilogram (kg) 
 
q bijwoorden: bij     
 
 
 



Wat vinden leerlingen mogelijk 
lastig in deze opgave? 
 
q  Het woord klok  
q  Pak te klein afgebeeld t.o.v. het maatschepje 
q  maatbeker en er staat een maatschepje 

afgebeeld (150ml is ongeveer 100 gram) 
q  Erg vies en extra vuil 
q  4 kilo op het pak is onmisbare informatie voor 

het uitrekenen van de som 
q  Weten de leerlingen de betekenis van de 

woorden: wasbeurt, wasmiddel, pak en 
maatbeker 

q  Kennen de kinderen waspoeder? Er kan thuis 
ook vloeibaar wasmiddel zijn (of bolletjes) 



Proffesionaliseringstraject 

� Waar zijn wij nu in het traject  mee bezig? 
§  Taaldoelen formuleren bij je keuzedomein 
§  Scaffolding-strategieën 
 



 
Artikelen: 
Jantien Smit – En nu in rekentaal! Talige 
ondersteuning bieden in een meertalige klas 
Verschenen bij het blad Levende Talen, opzoekbaar via 
google.   
 
 

Dank u voor uw aandacht! 
 


