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• Basisvaardigheden Rekenen

• Drempels van de basisvaardigheden

• Leerlingen aan zet

• Automatiseren en memoriseren via spel

• De rol van formatief evalueren

• Afsluiting



Opbrengsten voor u?
Beoogde opbrengsten:

• Kennisnemen van een aanpak binnen rekenonderwijs waarbij 
leerlingen zelf een grote verantwoordelijkheid nemen voor het 
leren en onderhouden van de basisvaardigheden.

• Bespreken van de effecten die deze aanpak kan hebben op de 
leeropbrengsten, de motivatie en betrokkenheid van leerlingen bij 
hun eigen leren.

• Kennismaken met de rol van specifieke toetsen en rekenspellen bij 
het leren van de basisvaardigheden.

• De rol van formatief evalueren en formatief handelen hierbij.

• Wat wenst u nog meer als opbrengst?



Uitgangspunten

• Grote rol voor de leerling zelf
- Eigenaarschap
- Motivatie
- Zelfvertrouwen

• Formatief evalueren, waaronder Feedback
- door leraar
- door leerling
- door medeleerlingen



Leergebied Rekenen & Wiskunde





Getallen en bewerkingen

Bewerkingen:
• Optellen
• Aftrekken
• Vermenigvuldigen
• Delen
• Samengestelde

bewerkingen

Van
• Hele getallen
• Decimale getallen
• Breuken

Met 
• Inzicht
• Kennis
• Vaardigheden

Getalbegrip en getalrelaties:
• Hele getallen
• Decimale getallen
• Breuken

Met 
• Inzicht
• Kennis
• Vaardigheden

Basis-
Vaardig-
heden



Vijf drempels bij leren van de 
basisvaardigheden rekenen

0. Getalbegrip tot 10/20

1. Optellen, aftrekken, splitsen/aanvullen tot 10 (4+3, 6-4)

2. Getalbegrip tot 100

3. Optellen en aftrekken over 10 (8+7, 15-7)

4. Bouwsteensommen tot 100 (47+30, 67-40, 35+7, 35-7)

5. Eenvoudige tafels (2,5,3,4,10) en moeilijke tafels 
(6,7,8,9)

6. Getalbegrip tot 1000

Basisvaardig-
heden



Vier Hoofdfasen Leerlijn 

VLOT LEREN 

REKENEN  &  
AUTOMATISEREN>> 

TOEPASSEN & 

FLEXIBEL 
REKENEN 

BEGRIPS 

VORMING>> 

PROCEDURE 

ONTWIKKELING>> 

Vier hoofdfasen in een leerlijn
(of een ander model)



Het rekenmuurtje (RUG)



Een stevig fundament nodig



Rekenen is stapelen én bouwen



Nieuwe Wereld in getallen/Pluspunt



Drempels Basisvaardigheden
DREMPEL Subdrempel en SOMTYPE VOORBEELD

Drempel 5:
Tafels

drempel 5b: moeilijkere tafels (6,7,8,9) 6 x 7

drempel 5a: makkelijkere tafels (1,2,3,4,5,10) 3 x 4

Drempel 4:
Rekenen onder 100

drempel 4d: aftrekken over een tiental 63 - 7

drempel 4c: optellen over een tiental 57 + 8

drempel 4b: aftrekken met tientallen 59 - 40

drempel 4a: optellen met tientallen 28 + 50

Drempel 3:
Rekenen over de 10

drempel 3b: aftrekken over de 10 12 - 7

drempel 3a: optellen over de 10 7 + 8

Drempel 2:
Getalbegrip en sprongen onder 100

drempel 2d: sprong van 10 terug 34, 10 terug: ..

drempel 2c: sprong van 10 vooruit 52, 10 verder: ..

drempel 2b: één voor het tiental 30, 1 terug: ..

drempel 2a: naar het volgende tiental 29, 1 verder: ..

drempel Getalbegrip onder 100

Drempel 1:
Rekenen onder 10

drempel 1c: splitsen tot en met 10 8 3 en ..

drempel 1b: aftrekken onder 10 7 - 3

drempel 1a: optellen onder 10 3 + 4

Drempel 0:
Getalbegrip onder 10/20

drempel 0b: getalbegrip onder 20
drempel 0a: getalbegrip onder 10/12



Automatiseren
• Strategieën gericht oefenen
• Strategieën flexibel oefenen
• Vlot leren rekenen
• Oefenen van onderliggende 

vaardigheden
• Kan ook boven de tafels uit

Fasen van automatiseren en memoriseren
Of: Power en Speed

Memoriseren
• Op tempo
• Effectief en gericht
• Efficiënt
• Specifiek
• Regelmatig
• Gevarieerd

Oefenen
Op verschillende manieren, waaronder spel 



Hoe zit dat bij jullie op school?

• In hoeverre zijn de kinderen op uw school 'de 
basisvaardigheden de baas'?

• In hoeverre is er inzicht in de kennis van de 
basisvaardigheden van de kinderen in de 
verschillende groepen?

• Wat wordt er (structureel) gedaan om 
leerlingen deze basisvaardigheden de baas te 
worden of te blijven?

• Wat zijn specifieke vragen op school?



Wanneer beheerst?
Deeldomeinen Begrip Inzicht in 

strategieën
Automatiseren Memoriseren

Splitsen t/m 10

Optellen onder 10

Aftrekken onder 10

Optellen over de 10

Aftrekken over de 10

Tafels 2,5,10

Tafels 3,4

Tafels 6,7,8,9

Deeltafels 2,3,4, 5,10

Deeltafels 6,7,8,9



Tussendoelen rekenen-wiskunde voor 
groep 2 t/m 8, op weg naar 1S

Of beter: Het moet beheerst 
worden op het moment dat 
het nodig is.

Daar kun je mee 
aankomen bij 
kinderen!







Wat is mijn 
doel?

Waar sta ik nu?
Wat kan ik doen 
om mijn doel te 

bereiken?

Wat is het doel 
voor de leerling?

Waar staat hij nu?

Wat kan ik doen 
om de leerling 

verder te helpen 
richting het doel?

Vanuit de leraar bekeken Vanuit de leerling bekeken
Meer eigenaarschap en meer eigen 
verantwoordelijkheid voor het leren

Leraar én leerling aan zet

Feed upFeed up

FeedbackFeedback Feed forwardFeed forward



De basisvaardigheden de baas

• Wat is mijn doel?
- drempel ....
- inzicht/strat/aut./mem.

• Waar sta ik nu?
- specifiek beeld krijgen

• Wat kan ik (hoe) doen om 
verder te komen?
- hulp
- oefenen:

- werkbladen
- computer
- activiteiten
- spel



www.bareka.nl

http://www.bareka.nl/


Afname van automatiseertoets

Interpretatie van toets 
gegevens



Feedback voor de leerling





1. Specifieke Beheersing vaststellen

• Bareka toets (digitaal) en/of

• Kinderen nemen elkaar toetsen af per drempel en 
stellen vast: 
- wat gaat goed en snelMooi!
- wat gaat goed, maar niet snel Oefenen op tempo
- wat gaat niet goedWat gaat er niet goed:

- Begrip
- Procedures?



De rekencoordinator aan het woord...

https://www.youtube.com/watch?v=Zj-xr9rH6PY

https://www.youtube.com/watch?v=Zj-xr9rH6PY


Drempelspellen als optie

Drempel 1
Drempel 3

Drempel 5

Drempel 0



Spellen bij drempels 0,1,3,5

www.rekenspel.slo.nl

- Duo Tien!
- Canadees rekenen
- Haaibaai
- Haasje over
- Dobbeldraai
- Vier op een rij
- Joppen
- Jippen



Duo Tien!



Haaibaai



Haaibaai

13 - 5



Canadees rekenen



Drempelkaart van Hanneke



Effectief rekenen met spellen

• Werken aan de basisvaardigheden

• Via goede analyse

• Met gerichte doelen

• Afwisselende doelgerichte activiteiten: 
alleen dat oefenen wat nodig is

• Uitdagend, speels, motiverend

• Met een grote eigen verantwoordelijkheid 
van de leerling



De rol van de leraar

• Hoe zet je de leerlingen in de ‘leerstand’?

• Hoe kun je leerlingen zelf aan hun eigen 
doelen laten werken?



De leerling in de ‘leerstand’

• Signaleren: Vaststellen wat je weet en wat je nog niet weet

• Begrijpen van het belang van goede kennis

• Selectie maken van wat je wil leren: leerdoel vaststellen

• Selectie maken hoe je je doel wil bereiken

• Planning maken wanneer je werkt aan je leerdoel

• Afspraken maken over wanneer je wil (laten) toetsen

• Plan uitvoeren, tussentijds evalueren

• Toetsen: is je leerdoel bereikt?

• Bijstelling oude doel of formuleren nieuw leerdoel



Uitgangspunten waren:

• Grote rol voor de leerling zelf
- Eigenaarschap
- Motivatie
- Zelfvertrouwen

• Formatief evalueren, waaronder Feedback
- door leraar
- door leerling
- door medeleerlingen



Beginsituatie IKC De Wieling

• Kleine dorpsschool

• Motivatie van leerlingen om te leren, laag

• Leerkracht afhankelijk

• Weinig eigenaarschap

• Geen zicht op leren

• Basisvaardigheden in enkele gevallen in groep 
8 niet beheerst



Focus dit schooljaar 

• Eigenaarschap en 
motivatie van leerlingen 
vergroten

• Onderwijs op maat

Formatief evalueren



Wat is formatief evalueren?

• Formatief evalueren betreft alle activiteiten die 
leerlingen én leraar uitvoeren om de leervorderingen 
van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren 
en te gebruiken om betere beslissingen te maken 
over vervolgstappen.

• Formatief evalueren heeft als primair doel leerlingen 
inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs 
op maat te geven.





Formatieve evaluatie...

• moet informatie opleveren voor leerling én leraar

• die past bij wat je te weten wil(de) komen

• die ingezet wordt om vervolgbeslissingen en 
vervolgstappen te kunnen nemen

• die het leren van de leerling bevordert

• zodat hij/zij zijn/haar doelen (eerder/beter) kan
bereiken

Geen doel maar middel



3 vragen, 5 strategieën



Hoe praktisch op de Wieling

Werken aan de leercultuur



1. Waar werkt de leerling naar toe? 

• Wat is de bedoeling dat
ik leer? (en... Waarom?) 

• Hoe weet ik of ik het 
goed (genoeg) doe? 

• Waar moet ik op letten
om na te gaan of ik het 
kan/beheers/goed
(genoeg) doe?



Doelenposter



Waar is de leerling nu?
• Vooraf toetsen
• Doelenbriefjes
• Elke les start met benoemen 

van doel, succescriteria en 
bekijken van doelenmuur

• Welke instructie is nodig?
(leerkracht en leerling)

• Elke les/activiteit is een vorm 
van (self)assessment

• Elke les wordt afgesloten met 
een testopdracht

• Methode wordt 
bronnenboek



Doelenmuur



Rol van leerling en medeleerling



Feed forward

• Controlevragen 
tijdens instructie

• Testopdracht

• Wekelijks 
groeigesprekken



Inloop

• Leerlingen geven zelf aan waar ze aan willen werken
• Leerlingen werken vanuit eigen motivatie aan o.a. de 

basisvaardigheden



Wat is mijn 
doel?

Waar sta ik nu?
Wat kan ik doen 
om mijn doel te 

bereiken?

Wat is het doel 
voor de leerling?

Waar staat hij nu?

Wat kan ik doen 
om de leerling 

verder te helpen 
richting het doel?

Vanuit de leraar bekeken Vanuit de leerling bekeken
Meer eigenaarschap en meer eigen 
verantwoordelijkheid voor het leren

Leraar én leerling aan zet

Feed upFeed up

FeedbackFeedback Feed forwardFeed forward



Afsluiting

• De basisvaardigheden de baas
- Leerlingen, leraren, Doelen, Materialen
- Doelgericht: waar wil ik heen, waar sta ik, 
wat kan ik doen om verder te komen?
- Formatief evalueren 

• En ... Wat kunnen we hier nu mee op school?
- uitdagingen en kansen
- wat is 'nog wel een dingetje'?



Meer weten?

• www.bareka.nl of www.profieltoetsen.nl

• www.rekenspel.slo.nl en www.wizz-spel.nl

• Over formatief evalueren in de praktijk: Fannie 
Teunissen: f.teunissen@delinge.nl

• Over het project en de doelen: Anneke Noteboom: 
a.noteboom@slo.nl

• PPT van vandaag?
Documenten
Meer info? Meedenken? Vul dan het formulier in.

http://www.bareka.nl/
http://www.profieltoetsen.nl/
http://www.rekenspel.slo.nl/
http://www.wizz-spel.nl/
mailto:f.Teunissen@delinge.nl
mailto:a.noteboom@slo.nl

