
  

Meer rekenplezier en onderwijskwaliteit!  

Het rekenplein:  
bewegend rekenen op het schoolplein 



  

Pong Hu  

Even voorstellen… 



Even voorstellen… 
 4 jaar werkzaam op CBS De Piramide 

 
 School in Utrecht, wijk Zuilen  

 
 Nu groep 4 

 
 Vorig jaar opleiding rekencoördinator 
 
 1e jaar actief als rekencoördinator binnen school 

 
 Ook actief in het beweegteam van de school  

 
 
 
 



  Inhoud 
 CBS De Piramide: schoolorganisatie en beleid 

 
 De vreedzame pauze 

 
 Samenwerking met Beweeg Wijs 

 
 Het rekenplein 

 
 Waarom bewegend rekenen? 

 
 Theorie rekenplein 

 
 Uitgangspunten 

 
 Naar buiten!  

 
 
 
 
 



CBS De Piramide   
De school waar we samen ontdekken hoe jij knap bent! 

 
Schoolorganisatie: 
 Werken met ‘de betere basisschool’ 
 Ieder teamlid actief in verbeterteam 
 Coördinatoren verantwoordelijk voor eigen vakgebied, 

verantwoording aan MT  
 

 
 

Metamorfose school en beleid:  
 5 jaar geleden bij aantreden nieuwe directeur ingezet 
 Beleid gericht op onderwijskwaliteit en opbrengsten  
 Verbetering positie school in de wijk 
 O.a. door nieuw schoolplein 
 Schoolplein 1e jaar in gebruik  
 



  

 4 jaar geleden overgestapt op continurooster 
 

 Veel conflicten en ruzies in de pauze 
 

 Oplossing: de vreedzame pauze!  
 Uniek pauzeproject  
 Buiten Beweeg Wijs 
 Binnen dans, muziek, handvaardigheid, techniek, koken, theater 
 Leerlingen hebben eigen keuze 
 Verspreiden zich over hele school 
 Druk van pleinen af (minder leerlingen op pleinen)  
 Tevens georganiseerd buitenspelen    

CBS De Piramide  
De school waar we samen ontdekken hoe jij knap bent! 



  

Voor ontwikkeling van nieuwe schoolplein en buitenspeelmethode: 

CBS De Piramide  
De school waar we samen ontdekken hoe jij knap bent! 

Samenwerking met 

Filmpje: ‘bovenbouw- en kleuterplein’ 
 
Filmpje: ‘middenbouwplein’  



  Beweeg Wijs 



  Prijzen 



  Het rekenplein 
 Bij ontwikkeling nieuwe schoolplein direct rekeplein aangelegd 

 
 Beweeg Wijs is dit volop aan het ontwikkelen en implementeren  

 
 Wij 2e school in Nederland met rekenplein 

 
 Wij zijn uniek met 4 rekenpleinen naast elkaar 

 
 Wij zijn pilotschool om het rekenplein verder te ontwikkelen 

 
 Als rekencoördinator 100 uur in dit half jaar om te experimenteren met groep 3 & 4 

 
 Ook andere groepen proberen rekenplein uit 

 
 Feedback aan Beweeg Wijs over gebruik rekenplein  

 
 Volgend schooljaar onderdeel van curriculum   

 
 



  Waarom bewegend rekenen  
in de schoolomgeving op het plein? 

 Basis voor abstract rekenen 
 

 Meer zintuigen aanspreken 
 

 Automatiseren en memoriseren  
 

 Gericht oefenen op eigen niveau 
 

 Extra verdieping voor vaardige leerlingen 
 

 Aanvullend op begripsvorming vanuit rekenmethode 
 

 Contextgebonden oefenen   
 

 Meer plezier!  



  Het handelingsmodel 

Concreet – Schematisch - Abstract 



  Rekendomeinen 

 Getallen 
 Verhoudingen 
 Meten en meetkunde 
 Verbanden 
 



  



  uitgangspunten 

Bewegend oefenen 
 

Lijfelijk ervaren 
 

Begeleiding in kleine groepen 
 

Motorische vaardigheid geen belemmering 
 

Eenvoudig aan te passen  

Filmpje: ‘getallenroof’  



Naar buiten!  

www.piramide-utrecht.nl  

Vragen? 
 

www.beweegwijs.nl  

http://www.piramide-utrecht.nl/
http://www.piramide-utrecht.nl/
http://www.piramide-utrecht.nl/
http://www.beweegwijs.nl/
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