Een persoonlijke
aanpak voor elk kind
op elk niveau

Wiskunde voor
leerjaar 1 tot 6

Met
bereik je
het beste resultaat voor élke leerling.
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In deze methodewijzer leer je het leermiddel Reken Maar! kennen
aan de hand van de verschillende fasen in de onderwijscirkel.
Reken Maar! ondersteunt de leraar optimaal in alle fasen
van dit onderwijsproces: op papier én digitaal via Bingel.
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Inhoudstafel

Reken Maar! = een duidelijke structuur en een haalbare jaarplanning
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Reken Maar! = inspirerend lerarenmateriaal, op papier én digitaal
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plannen en opvolgen

6

instructie
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Reken Maar! = rekenplezier voor alle leerlingen, op papier én digitaal
verwerken en oefenen

12

Reken Maar! = focus op zorg tijdens de les
verwerken en oefenen

herhalen, remediëren en verrijken

Reken Maar! = focus op zorg voor en na de toets
evalueren en toetsen
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herhalen, remediëren en verrijken
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Reken Maar! = aandacht voor persoonsgebonden ontwikkeling
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Reken Maar! = de meerwaarde van Bingel

32

Materialen

36
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= een duidelijke st
Verticale leerlijnen
In Reken Maar! zijn de eindtermen
en leerplandoelen vertaald in
duidelijke lesdoelen, verdeeld over
34 domeingebonden leerlijnen en
4 domeinoverstijgende aandachtspunten.
Die staan garant voor:
→ de verticale doorstroming van leerjaar 1
tot leerjaar 6;
→ een doordachte spreiding van de leerstof
over de leerjaren.

Fijnmazige leerlijnen
met expliciete aandacht
voor toepassingen in de
verschillende domeinen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DOMEIN GETALLENKENNIS

ontwikkeling getalbegrip
schatten en afronden
breuken
kommagetallen
percent
delers en veelvouden
toepassingen getallenkennis (handig tellen, patronen, tabellen
en grafieken, verhoudingen)

DOMEIN BEWERKINGEN

hoofdrekenen: optellen
hoofdrekenen: aftrekken
hoofdrekenen: de tafels
hoofdrekenen: vermenigvuldigen
hoofdrekenen: delen
cijferen: optellen
cijferen: aftrekken
cijferen: vermenigvuldigen
cijferen: delen
schattend rekenen
de zakrekenmachine
toepassingen bewerkingen (o.a. vraagstukken, gemiddelde
en mediaan, ongelijke verdeling, bruto-netto-tarra)

DOMEIN METEN EN METEND REKENEN

voorbereidend meten
lengte
inhoud
gewicht
oppervlakte
volume
tijdstip en tijdsduur
geld
temperatuur
hoekgrootte
toepassingen meten en metend rekenen (o.a. vraagstukken,
prijsberekening, winst en verlies, korting, kapitaal en interest,
tijd/afstand/snelheid)

DOMEIN MEETKUNDE

31 vormleer
32 meetkundige relaties (met spiegelingen, congruentie en
gelijkvormigheid)
33 ruimtelijke oriëntatie (met positiebepaling, beweging
en richting, constructies)
34 toepassingen meetkunde (o.a. vraagstukken, patronen,
constructies, vervormingen, kijklijnen, schaduwbeelden)
DOMEINOVERSTIJGEND

wiskundetaal
strategieën
probleemoplossend denken
socio-emotionele vaardigheden
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Haalbare jaarplanning
L1 L2 L3 L4 L5 L6

De jaarplanning van Reken Maar! geeft je het hele schooljaar door de
ruimte om op maat van elke leerling te werken.
Elk leerjaar omvat 12 blokken: 11 blokken waarin leerstof wordt
aangeboden, ingeoefend en vastgezet; blok 12 is een facultatief
herhalingsblok.
Voor elk blok trekt Reken Maar! 3 weken uit - 2 weken om de leerstof
te verwerken en 1 week uitlooptijd.
Deze uitlooptijd geeft je de ruimte om:
→ extra tijd te besteden aan bepaalde lessen;
→ de bloktoets over twee lestijden te verdelen;
→ extra lestijden te besteden aan herhalen, remediëren en/of
verrijken;
→ eigen accenten te leggen of projecten toe te voegen;
→ …

Structuur per leerjaar en opbouw van een blok
LEERJAAR

1

2-6

Aantal blokken

12

12

Aantal minuten per les

25

50

Lessen per blok:
- Instaples *
- Basislessen
- Evaluatieluik (herhaling, toets,
remediëring/verrijking)

1
18
6

1
9
3

* De facultatieve instaples is een les in coöperatieve spelvorm bij het
begin van elk blok. De oefeningen frissen gekende leerstof op waar
het nieuwe blok op voortbouwt.
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= inspirerend le
Reken Maar! ondersteunt je bij het voorbereiden
en opvolgen van je lessen.
Met de leerkrachtenagenda in de Bingel Planner bereid je snel en efficiënt
je lessen voor en werk je doelgericht.

Met enkele
muisklikken
plan je je week.

Als je in je agenda een les aanklikt, krijg je een lesfiche te zien waarin je de doelen van jouw
leerplan kunt verwijderen of toevoegen, didactisch materiaal kunt selecteren of eigen
lesmateriaal kunt toevoegen en je meteen door kunt klikken naar de digitale handleiding ...

Handig doelen
selecteren, verwijderen
of toevoegen

6

nd lerarenmateriaal, op papier én digitaal
Naast de Bingel Planner is er ook
Bingel Evaluatie en Bingel Zorg
BINGEL EVALUATIE

Evalueren en rapporteren op maat van de school:
→ Richt je zorg en evaluatie in volgens de visie van de school.
→ Resultaten en evaluaties zijn ook oproepbaar in de Bingel Zorg module.
→ In Bingel Evaluatie kies je voor je volgsystemen. Voorgemaakte
volgsystemen (bv. CITO, Toeters, AVI, …), volgsystemen gegenereerd op
basis van je leerplan of eigen volgsystemen. De resultaten van je ingevulde
volgsystemen kan je raadplegen in de Bingel Zorg leerlingenfiches.

BINGEL ZORG

Volledige zorginformatie in een handig overzicht:
→ Eenvoudig zorginformatie ingeven voor meerdere leerlingen tegelijk.
→ Via ingebouwde filters, doorklikbare grafieken en een samenvattende fiche
vind je snel de informatie die je nodig hebt.
→ Belangrijke aanpassingen worden automatisch bijgehouden in de historiek.

Meer
informatie hierover:
www.viavanin.be/bingel
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= inspirerend ler ar
De handleiding en het online bordboek
Met Reken Maar! bepaal je zelf welke materialen en middelen je inzet in jouw lessen.
Zowel digitaal als op papier beschik je over een ruim en gevarieerd aanbod
leermiddelen waarmee je elke les naar je hand kunt zetten.

Per blok bevat de handleiding
→ de inhoudsopgave
→ een overzicht van wat je
moet kopiëren, meebrengen
of klaarleggen, maken of
voorbereiden voor dat blok
→ een overzicht van kansen
voor persoonsgebonden
ontwikkeling bij elke les
→ uitgebreide begeleiding
bij de basislessen, inclusief
REDICODIS-maatregelen en tips
voor co-teaching
→ verlengde instructie bij de
herhalingsles en de remediëring
en een puntentabel bij de toets

De les focust op 1 onderwerp.

BLOK 2

LES 15

Optellen tot 20: E + E met brug
BLOK 2

LEERLIJNEN
B 8 hoofdrekenen: optellen
19 toepassingen
bewerkingen: vraagstukken

LES 15
1

Optellen tot 20 met brug

Even opfrissen. Vul aan tot 10.
4+ 6

MATERIAAL
• werkschrift A blz. 5153
• voor elk duo een gelamineerd
twintigveld uit les 6
• MABmateriaal: per duo
minstens 2 staafjes en
20 blokjes
• per 4 leerlingen een kaartspel
(enkel de getalkaarten)
• het blad met de blanco
opgaven met splitsbeentjes
van kopieerblad 25 (zorg)

2+ 8

7+ 3

5+ 5
1+ 9

2

Vul de splitsingen aan.
8

de bewerking
optellen, de optelling
de som
splitsen, de splitsing
met brug

7
6

2

Rekentaal

1

3

9
1

4

1

1

4

2

4

2

6
5

3

2

5

5

1

3

8
4

5
1

6

2

3

Informatie in de marge:
→ duur van de les
→ leerlijnen die aan bod komen
→ alle materiaal dat je bij de les
nodig hebt
→ de rekentaal en andere
woorden die mogelijk extra
aandacht vragen

9+ 1

6+ 4

WISKUNDETAAL

•
•
•
•
•

8+ 2

3+ 7

3

6

7

1

9
8
51

LESDOELEN
Inoefenen
• In reële, betekenisvolle situaties optellingen tot 20 van de vorm E + E
met brug uitvoeren en verwoorden, met concrete materialen, met
schematische voorstellingen en ‘uit het hoofd’
• Optellingen tot 20 met MABmateriaal op een twintigveld voorstellen
• Mondeling en schriftelijk aangeboden situaties en vraagstukjes
oplossen
Automatiseren
• Getallen aanvullen tot 10
• Getallen tot 10 vlot splitsen
• Elementaire optellingen tot 20 zonder brug paraat kennen

24
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Voorbeeld uit handleiding blok 2
van Reken Maar! 2

De belangrijkste doelen
die in de les gerealiseerd
worden, opgedeeld in nieuwe
doelen en doelen die ingeoefend
en/of geautomatiseerd worden.
14-07-17 09:44

er arenmateriaal, op papier én digitaal
Reken Maar! ondersteunt je bij de instructiefase van je les
De basislessen zijn opgebouwd volgens het ADI-model (Activerende Directe
Instructie). Daarin zijn telkens 4 lesfasen te herkennen:

Plaats van de les in de
leerlijn: de tweede van een
lessenreeks van drie.

1

START
Een korte doelgerichte
introductie met de hele
groep: terugblik en/of
oriëntatie op de nieuwe
les: aandachtstrekker,
smaakmaker …

START
In deze les gaan we weer optellen. We herhalen een nieuwe soort optellingen uit
het eerste leerjaar. Om die optellingen goed te kunnen maken, gaan we eerst nog
eens getallen aanvullen tot 10 en getallen tot 10 splitsen. Wie kan raden welke
bijzondere soort optellingen we in deze les gaan maken?
1

2

KERN

Als de leerlingen er zelf niet opkomen, toon dan de rekentrein die ze kennen
uit het eerste leerjaar. Wellicht doet dat een belletje rinkelen.
In deze les herhalen we optellingen tot 20 met brug over de 10. Eens kijken wat
jullie daar nog van weten.

les 2 van 3

I

vorige: les 7
volgende: les 28

Deze letter geeft aan waar het
in de les vooral om draait:
N = nieuwe leerinhouden,
I = inoefenen,
A = automatiseren

KERN
Aanvullen tot 10
Zet de leerlingen in groepjes van vier. Leg in elk groepje een kaartspel waaruit
je vooraf de getalkaarten hebt geselecteerd.
We starten met een spelletje. Eén iemand draait een kaart om en legt ze in het
midden. Kijk goed welk getal erop staat. Bedenk bij jezelf welk getal erbij moet om
10 te krijgen. Weet je het antwoord? Leg je hand dan zo snel mogelijk op de kaart.
Was jij eerst en ligt jouw hand dus onderaan? Dan mag jij het antwoord geven.
Bij een juist antwoord mag je de kaart houden. Probeer op die manier zo veel
mogelijk kaarten te verdienen.

Een interactieve en directe
klassikale instructie in
combinatie met begeleid
klassikaal oefenen in het
werkschrift, zodat de
leerlingen een houvast
hebben wanneer ze
de leerstof straks
zelfstandig verwerken.

Doe het spel een keer voor, om de bedoeling ook voor taalzwakke leerlingen
duidelijk te maken. Observeer hoe het spelen in elk groepje verloopt. Leg het
spel na een tijdje stil. Iedereen telt zijn kaarten en de winnaars krijgen een
applaus.
Splitsen tot 10
Verzamel de leerlingen rond de toontafel.
We spelen nog een tweede spelletje met de speelkaarten. Ik trek twee kaarten en
jullie vormen daarmee een splitsing. Je splitst het grootste getal op de kaarten.
Het kleinste getal is het eerste deel van de splitsing, het andere deel vul je zelf aan.
Verwoord met: “Ik splits ...”.
Doe het een keer voor, bv. met de kaarten 7 en 2, en verwoord de splitsing:
Ik splits 7 in 2 en 5.

2

Trek telkens twee kaarten. Duid leerlingen aan om de splitsing te verwoorden
of laat ze in groep(jes) zeggen. Vinden de leerlingen ook de splitsing wanneer
twee gelijke kaarten getrokken worden?
De leerlingen nemen dan hun werkschrift op blz. 51. Maak de eerste rij
splitsingen van oefening 2 klassikaal.
Optellen tot 20 met brug
Geef elk duo een doosje met MABmateriaal. Ze gebruiken hun blanco
twintigveld als ‘onderlegger’.
Vertel: Thuis heb ik 8 knuffels. In de kringwinkel koop ik er 7 bij. Hoeveel knuffels
heb ik nu?
• ‘Erbij kopen’, is dat optellen of aftrekken? “Optellen.”
• Welke optelling moeten we maken om het antwoord te vinden? “8 plus 7.”

2

Noteer ‘8 + 7 =’ op het bord. Laat 8 leggen op het twintigveld, met 8 blokjes.
Werk mee aan het bord.
• Hoeveel blokjes moeten er bij die 8 bij? “7.”
Laat die al apart nemen.
• Die 7 blokjes kunnen er op de eerste rij niet allemaal bij. Hoe lossen we dat op?
Wellicht herinneren de leerlingen zich uit het eerste leerjaar wel dat ze eerst
moeten aanvullen tot 10. Het twintigveld zet daar ook toe aan.
• Hoeveel blokjes kunnen er bij op de eerste rij? “2.”
• Hoeveel blokjes moeten er dan nog op de tweede rij? “5.”
• Hoeveel blokjes liggen er nu samen? “15.”

Tips
• Je kunt het spel ook klassikaal
spelen, met een stel grote
speelkaarten. Verdeel de
leerlingen dan in twee
groepen. Bij een rode kaart
antwoordt de ene groep, bij
een zwarte kaart de andere.
• Houd bij het splitsen de kaart
met het grootste getal
eventueel hoger, naar analogie
van een splitsing met
splitsbeentjes waar het te
splitsen getal bovenaan staat.

Praktische tips om je
lessen nog zorgzamer of
motiverender te maken.

Elk domein heeft zijn eigen
kleur, ook in het werkschrift,
de Rekenwijzer …
Tip
Hoewel het strikt genomen niet
nodig is, kun je de 10 blokjes op
de bovenste rij laten omwisselen
in een staafje. Dat bevordert het
inzicht in de structuur van de
getallen: 10E vormen samen 1T.

25
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Toon de werkwijze nogmaals, aan het bord. Noteer en verwoord tegelijkertijd
het stappenschema met de splitsbeentjes en het sokje.
• Ik moet 7 optellen bij 8. Ik tel eerst bij tot 10. Daarvoor moet ik bij 8 er 2 bijdoen.
• Ik splits 7 in 2 en 5. Ik schrijf 2 en 5 onder de splitsbeentjes.
• Ik teken een sokje. 8 plus 2 is 10. Ik schrijf 10 naast het sokje.
• 10 plus 5 is 15. Ik schrijf 15 als som.
8 + 7 = 15
10

2

5

Laat eventueel ook ‘6 + 5’ en ‘3 + 9’ uitvoeren met het MABmateriaal.
Maak dan de eerste kolom van oefening 3 geleid.
VERWERKING
• De instructiegevoelige groep werkt de basisoefeningen individueel af. Laat
een sterke lezer de rekenverhalen van oefening 5 eventueel vooraf een keer
hardop lezen, of lees ze zelf voor.
• De instructieonafhankelijke groep werkt (een deel van) de basisoefeningen
en de verdiepende oefeningen 5d en 6 zelfstandig af. Voor die leerlingen
kun je verrijkende doorwerktaken of tutortaken voorzien.
• Breng de instructieafhankelijke leerlingen samen in een groepje voor
verlengde instructie. Zij werken onder begeleiding in het werkschrift of op
werkbladen uit de zorgmap. Zie de REDICODISmaatregelen en tips voor
coteaching bij de oefeningen op blz. 29 van de handleiding.

3

VERWERKING
De leerstof wordt door de
instructieonafhankelijke,
instructiegevoelige en instructieafhankelijke groep op een verschillende
manier verwerkt (zie pagina 12).

AFRONDING
Bespreek met de leerlingen bij welke optellingen van oefening 4 ze
tussenstapjes hebben genoteerd.
Laat hen verwoorden welke oefeningen ze moeilijk(er) vonden en waarom.
We hebben nu alle soorten optellingen herhaald die jullie kennen uit het
eerste leerjaar. In een volgende les maken we aftrekkingen met brug over de 10.

Met de interactieve
les in het bordboek
ondersteun je je
instructie en het
begeleid oefenen aan
het digitale bord.
Pictogrammen geven
aan wanneer je een
scherm van deze
bordles kunt tonen.

4

AFRONDING
→
→

→

Een korte klassikale lessluiter,
een moment om:
terug te blikken en de les te evalueren;
enkele oplossingen klassikaal te
bespreken;
vooruit te blikken en de leerlingen warm
te maken voor wat komen gaat.

26
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nd lerarenmateriaal, op papier én digitaal
Via het bordboek projecteer je niet alleen de oefeningen en de oplossingen van
het werkschrift op je digitale bord. Je vindt er ook een heleboel tools waarmee je
je instructie kunt ondersteunen: bv. MAB- materiaal, flitsoefeningen,...

Via deze knop schakel
je naadloos tussen
bordboek en bordles.

De interactieve bordlessen verhogen de betrokkenheid van de leerlingen.

De schermen in de bordles
ondersteunen je instructie
met afbeeldingen,
interactieve oefenvormen
en instructiefilmpjes.

De volgorde van de schermen
kun je zelf aanpassen. Je kunt ook
eigen schermen toevoegen.

11

= rekenplezier v
Reken Maar! ondersteunt je in het realiseren van een viersporenbeleid,
met instructie en verwerking op maat van elke leerling.

9 lessen/BLOK
VOORTRAJECT
Opbouw
blok

12

START

KERN

AFRONDING

EVALUATIELUIK

instructie en verwerking
ADI-model

herhaling
op maat

Instructiegevoelige
leerlingen

klassikale instructie
begeleid oefenen
zelfstandige verwerking
+ verdieping

Werkschrift +
Bingel

Remediëringsmap
+
Bingel

Instructieafhankelijke
leerlingen

REDICODIS-pagina als leidraad
alternatieven Zorgmap
vanaf L4:
curriculumdifferentiatie
vanaf L5: 1B-traject

Werkschrift +
Bingel

Remediëringsmap
+
Bingelpre-teaching
Zorgmap
(REDICODIS)

Instructieonafhankelijke
leerlingen

resultaten
zelfstandige verwerking
+ verdieping
alternatieven
Verrijkingsmap

Werkschrift +
Bingel

instaples

tutor

toets

vanaf leerjaar 5:
1B-toets

Toets- en/of
verrijkingsmap
feedback via Bingel

FASE 3
IAC
FASE 2
Uitbreiding
van zorg
FASE 1
Verhoogde zorg
FASE 0
Brede basiszorg

remediëring
op maat

instaptoets
volgend blok

er voor alle leerlingen, op papier én digitaal
De werkschriften en Bingel Raket
De luchtige lay-out, de duidelijke structuur en de speelse elementen in het
werkschrift dragen bij tot de motivatie van elke leerling.

Vanaf het derde
leerjaar verwijzing
naar de relevante
onderdelen van
de Rekenwijzer (=
onthoudboek).

De titel van de
les is meteen ook
het lesdoel. Het
kind kan er 'Ik ga
…' of 'Ik kan …'
voor denken.

Elk domein heeft
zijn eigen kleur.

Voorbeeld uit werkschrift A van Reken Maar! 4

13

= rekenplezier v

Herkenbare
situaties, dicht
bij de leefwereld
van de kinderen

14

In het eerste
leerjaar maken de
kinderen kennis
met de bollobo’s.
Die komen van
hun planeet Bonk
naar de aarde
om samen met
hen de cijfers
te ontdekken.

Luchtige
bladzijden,
met voldoende
invulruimte

er voor alle leerlingen, op papier én digitaal

links

Zes bollobo’s groeien met de leerlingen
mee. Ze ondersteunen en motiveren
de kinderen met tips en goede raad en
komen ook al eens grappig uit de hoek.

bingelen

luisteren

spreken

0

doorstrepen

aankruisen

1

omkringen

een lijn trekken

2

kleuren

3

tekenen

nauwkeurig tekenen

4

knippen en plakken

een spel spelen

5

per twee werken

6

in groepen werken

een uitdaging aangaan

7
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FASE 3
IAC
FASE 2
Uitbreiding
van zorg
FASE 1
Verhoogde zorg
FASE 0
Brede basiszorg

een uitdaging aangaan

Vaste pictogrammen
verduidelijken de opdracht
voor taalzwakke leerlingen.

15

= rekenplezier v
3

Reken uit. Noteer de som.
a

b

9+7=

c Uit het hoofd?

7+8=

7+6=
5+8=

Toepassingen geïntegreerd in de les.
Herkenbare, realistische contexten.
Illustraties verduidelijken het verhaal
voor taalzwakke kinderen.
5

et hoofd?
=

4

5+6=

4+8=

8+3=

9+3=

Je mag stapjes noteren als je dat nodig vindt.
Schrijf hier enkel de som.

a Om 7 uur werd ik wakker.
Vier uur later vertrok ik naar oma.
Hoe laat was het toen?

6+2=

4+7=

10 + 10 =

2 + 16 =

15 + 3 =

17 + 0 =

9 + 10 =

5 + 10 =

8 + 11 =
en4 =
b Op het dak zitten 4 duiven
10 +
8 mussen.
8+5=
Hoeveel vogels zijn dat samen?

6+6=
11 + 9 =

0 + 17 =

9+5=

13 + 7 =
vogels.
3 + 17 =

1 + 10 =

=
Toen was het

uur.

=
=
=
=

6+5=

Het Bingel-icoon geeft aan bij
+ 9het
= werkschrift
welke opgaven2in
+5=
de leerlingen7digitaal
kunnen
oefenen. Met
meer dan
9+9=
4 200 oefenreeksen
6 + 7 = op Bingel kan
elke leerling eindeloos oefenen
8+9=
op zijn niveau, ook in de klas.
+9=
Met de Bingel 4Raket-app
krijgen
8
+6=
ze razendsnel toegang
tot een
aangepast oefeningenaanbod.

Alles doorBLOK
elkaar.
Los op.
2

Bewerking:

=

3+9=

Lees en los op.

=
=

6+9=

'Kladblaadjes' in
het werkschrift voor
leerlingen die graag
tussenstappen
blijven noteren.

10 + 1 =

Bewerking:

=
Dat zijn samen

c Kaat en haar broer hebben elk 7 strips.
Hoeveel strips zijn dat samen?

5+5=

5+9=

8+8=

14 + 1 =

4 + 13 =

52

Bewerking:
Dat zijn samen

strips.

d Van mama kreeg ik 7 euro.
Van moeke kreeg ik 4 euro meer.
Hoeveel euro is dat samen?

Niveaudifferentiatie
is geïntegreerd in
het werkschrift.
Instructieonafhankelijke
leerlingen vinden uitdaging
in verdiepende opgaven.

Bewerking:
Dat is samen

6

Welk getal staat onder de vlek? Vul het aan.
5+

= 11
+ 7 = 15

16

euro.

+ 4 = 13
3+

= 20

10 +

= 19

+ 16 = 16

+ 7 = 13
6+

= 18

53

Uit les 15 van werkschrift A Reken Maar! 2

FASE 3
IAC
FASE 2
Uitbreiding
van zorg
FASE 1
Verhoogde zorg
FASE 0
Brede basiszorg

er voor alle leerlingen, op papier én digitaal

g

De leerling scant een pagina uit het werkschrift
met de Bingel Raket-app en krijgt meteen het
bijbehorende digitale oefenaanbod op zijn tablet.

Een handig dashboard voor
de leerkracht toont live
de oefenresultaten van de
leerlingen. Je ziet meteen
wie extra hulp nodig heeft.

Bingel geeft de leerling
feedback en past het
niveau automatisch aan.

rg

rg
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= focus op
Een brede waaier aan redelijke aanpassingen
REDICODIS-maatregelen en tips voor co-teaching bij elke oefening ondersteunen de (zorg)leraar
in het begeleiden van instructieafhankelijke leerlingen die nood hebben aan verlengde instructie.
Daarbij kunnen aanvullende of alternatieve werkbladen in de Zorgmap ingezet worden.

REDICODIS-MAATREGELEN EN TIPS VOOR CO-TEACHING

De handleiding geeft aan welke
oefening 1
Stel homogene duo’s samen. Op die manier voelen de zorgleerlingen zich niet kansloos.
Geef hun een positietabel (kopieerblad 4-3) om de delingen door machten van 10 in te
oefeningen je voor leerlingen met
noteren.
BLOK
6
oefening 2
Op het werkblad worden meer opgaven aangeboden met een positietabel. Laat een
rekenmoeilijkheden het best vervangt door
werkblad 31
rode lijn (kommalijn) tussen E en t trekken. Laat de positietabel in potlood invullen,
aangepaste werkbladen
uit de
Zorgmap. delen door
zodat je hem voor het hele werkblad kunt gebruiken. Maak de eerste zes opgaven samen,
Hoofdrekenen:
kommagetallen

LES 64
1

12d

10, 100, 5, 50 en 25

zodat de leerlingen van elk type een uitgewerkt voorbeeld hebben.
Herinner de leerlingen eraan dat:
• je eindnullen na de komma niet hoeft te schrijven (12,70);
• er een verschil is tussen 12,70 en 12,07;
• als de cijfers van het deeltal ‘op’ zijn, je een 0 bij de E noteert (bv. 2,39 : 10) en je
vooraan nullen toevoegt (bv. 4,3 : 100).

Deze zorgbladen zijn gebundeld per
Een
handige
inhoudsopgave geeft
Eenleerlijn.
wedstrijdje:
reken
uit.
aan vanaf welk blok je ze kunt inzetten.
•
•
•

Kies elk een kleur.
Kies dan om de beurt een opgave.
Je mag tussenstappen noteren.
Is je uitkomst juist?
Naam:
Kleur het vak dan in jouw kleur.

oefening 3
werkblad 32

Herhaal de rekenstrategieën om te delen door 5, 50 en 25. Laat verwoorden. Verwijs naar
de tekstballonnen van de bollobo’s bij oefening 1 van les 63 (op blz. 52).
Maak samen de eerste kolom. Verplicht de leerlingen om de tussenstappen van de
standaardprocedure te noteren.
De andere opgaven werken de leerlingen individueel af.

Datum:

oefening 4

Nr.:

Deze oefening is verdiepend en mag voor zorgleerlingen weggelaten worden.

oefening 5, 6

Los opgave 5a en 6b stap voor stap samen op. Laat een leerling de opgave voorlezen.
Stel dan
de vier
hulpvraagjes:
Hoofdrekenen: kommagetallen
delen
door
10 of 100
• Wat weten we? (Laat die gegevens inkleuren.)
• Wat moeten we zoeken? (Laat de vraag aanduiden.)
7 120 : 100 =
42 : 100 =
• Welke bewerking is dat? (Vermenigvuldigen, delen, optellen, aftrekken.)
Als je een kommagetal deelt
• Welke bewerking moeten we dan maken?

Werkblad 31
55 000 : 1 000 =

180 : 25 =

45 : 50 =

12 : 5 =

190 : 5 =

6 300 : 100 =

4 355 : 1 000 =

8 100 : 25 =

420 : 50 =

720 : 10 =

8 400 : 50 =

24 : 10 =

door 10 of 100, dan schuift
de63
komma
: 1 000één
= of twee
plaatsen op naar links.

6 : 10 =

Opgave 5a:
5a Moedig de leerlingen aan om bij het delen door 10 een positietabel te
gebruiken.

Als er geen cijfer meer
Opgave 6b:
6b Hoe kunnen we ook alweer handig delen door 5? Laat de oefening via de
voor
je komma staat, dan
standaardprocedure
uitrekenen.
schrijf
je
daar
nul.
Laat opgave een
5b en
6a zelfstandig of in duo’s maken.
Opgave 5c en 6c mag je weglaten. Laat, als dat nodig is, ook gebruikmaken van de
Rekenwijzer en/of een positietabel.

Leerlingen die bij de oefeningen in deze les ondersteuning nodig hadden, zul je ook tijdens de
herhalingsles mogelijk extra moeten begeleiden.
Je vindt daartoe meer verlengde instructie bij toetsdoel 6 in het Evaluatieluik van dit blok.

1

Los op. Maak gebruik van de positietabel.

D

H

T

E,

t

h

d

Reken Maar! 5, blok 6,
Handleiding, blz. 42

12,70 : 10 =
324,8 : 10 =
2,39 : 10 =

628,3 : 100 =
73,3 : 100 =
4,3 : 100 =

2

12,7 : 10 =

1,25 : 10 =

136,5 : 100 =

52,3 : 100 =

2 019,5 : 100 =

7,4 : 10 =

FASE 3
IAC
FASE 2
Uitbreiding
van zorg
FASE 1
Verhoogde zorg
FASE 0
Brede basiszorg

198,9 : 100 =

42

Los op.

89,5 : 10 =

0,6 : 100 =

4 255,4 : 100 =

89,17 : 10 =

RM5-HL-BL6.indd 42

27-07-18 08:44

5,9 : 10 =

604,3 : 10 =
55

6 128,7 : 100 =
6,28 : 10 =

Reken Maar! 5, blok 6,
Werkschrift C,
Oefening 2 op blz. 55
RM5-WS-C-Boek.indb 55

27-06-18 17:14

87,65 : 10 =
84,9 : 100 =

29,18 : 10 =
34,6 : 100 =
Dit werkblad hoort bij Reken Maar! 5 | Bewerkingen | les 64 | Zorgmap
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Reken Maar! 5, Zorgmap, Werkblad 31 op blz. 43
21-09-18 09:23

us op zorg tijdens de les
Met de tips voor curriculumdifferentiatie vanaf leerjaar 4 kun je je aanbod nog meer
afstemmen op de mogelijkheden van een rekenzwakke leerling. Ze geven per les duidelijk
aan met welke oefeningen je de minimumdoelen of eindtermen nastreeft. Zo blijft het
mogelijk dat die leerlingen een ‘getuigschrift basisonderwijs’ behalen.
Vanaf leerjaar 5 werkt Reken Maar! een
volwaardig 1B-traject uit voor leerlingen,
die na een beslissing van de klasseraad/
MDO, zullen doorstromen naar de B-stroom
in het secundair onderwijs. Aangepast
oefen- en toetsmateriaal bereidt hen voor
op een vlotte overgang naar leerjaar 1B in
het secundair onderwijs.

1B-TRAJECT EN TIPS VOOR CURRICULUMDIFFERENTIATIE
Wat zeggen de eindtermen?
ET 1.13 De leerlingen voeren opgaven uit het hoofd uit waarbij ze een doelmatige oplossingsweg kiezen op
basis van inzicht in de eigenschappen van bewerkingen en in de structuur van getallen: vermenigvuldigen
met en delen naar analogie van de tafels.
Strikt genomen vallen oefening 4, 5 en 6 van het werkschrift weg (dat zijn verdiepende toepassingen).
Vlot naar 1B?
Voor een vlotte overgang naar 1B dien je enkel in te zetten op uit het hoofd delen door 10, 100, en 1 000.
We beperken ons in het Vlotje tot kommagetallen delen door 10 en 100.
Daarnaast oefenen we verder op kommagetallen delen naar analogie van de tafels (bv. 0,10 : 2 = 0,05;
0,24 : 6 = 0,04; 3,9 : 3 = 1,3).

Aanpak in deze les
Alle oefeningen van het werkschrift worden vervangen door Vlotje 64:
• Opdracht 1:
De leerlingen delen door 10 of 100 door de tip van de bollobo te volgen. Zet in op het inzichtelijke
Naam:
Datum:
Nr.:
aspect: de komma verplaatsen betekent 10 keer kleiner maken, bv. 38,2 : 10 = 3,82. Toon dat eventueel
nogmaals in de positietabel.
• Opdracht 2:
De leerlingen oefenen hier het delen van eenvoudige kommagetallen naar analogie van de deeltafels,
VLOTJE 64 IK KAN kommagetallen vlot delen door 10 en 100.
bv. 0,9 : 3. Laat eventueel de E en t onderstrepen zodat ze de leerlingen duidelijk zien welk getal ze
IK KAN kommagetallen delen naar analogie van
moeten delen.
de deeltafels.
– We zetten ook de E om naar t door de komma weg te nemen. Dan wordt de opgave ‘24t : 4’.
Toon dat eventueel in een positietabel.
– Reken uit en zeg de uitkomst hardop, bv. ‘24 tienden gedeeld door 4 is 6 tienden’.
–
Hoe
noteer je die uitkomst als een tiendelig getal? “Door de komma terug te plaatsen. Voor de komma
Kommagetallen delen door 10 of 100. Lees eerst goed de tips van Bolko en Binka!
komt een nul.”

1

38,2 : 10 =
678,5 : 10 =

Als ik deel door 10,
verplaats ik de komma
1 plaats naar links.

492,3 : 100 =

Maak van elke reeks één opgave samen als voorbeeld. Laat eventueel gebruikmaken van een tafelkaart.

26,3 : 10 =

6 526,15 : Laat
10 =de leerlingen eerst de grijze opgaven oplossen en verbeteren met de correctiesleutel. Bepaal op
basis van het resultaat welke andere opgaven je hen ook nog laat maken.

523,8 : 100 =
Als ik deel door
100, verplaats
ik de komma
2 plaatsen naar
links.

818,9 : 100 =
12 580,9 : 10 =
920,6 : 100 =

6 783,2 : 100 =
238,3 : 10 =
420,7 : 100 =

342,54 : 10 =
9 987,1 : 100 =
8,3 : 10 =

998,9 : 10 =
OPGEPAST!
Als de cijfers van het deeltal ‘op’
zijn, zet dan een 0 voor de komma!

654,3 : 100 =

65,32 : 10 =

297,4 : 100 =

23 061 : 100 =

38,2 : 100 =

90,2 : 100 =

2

Reken Maar! 5, blok 6, Handleiding, blz. 43

1,89 : 10 =

12,59 : 10 =

Delen naar analogie van de deeltafels

0,8 : 8 =

,

0,4 : 4 =

,

0,8 : 4 =

,

0,5 : 5 =

,

0,3 : 3 =

,

0,6 : 3 =

,

0,1 : 1 =

,

0,6 : 6 =

,

0,4 : 2 =

,

0,9 : 9 =

,

0,7 : 7 =

,

0,6 : 2 =

,

0,2 : 2 =

,

0,5 : 1 =

,

0,8 : 2 =

,

2,1 : 7 =

,

3,2 : 8 =

,

5,4 : 9 =

,

3,5 : 5 =

,

2,7 : 3 =

,

1,8 : 3 =

,

3,6 : 4 =

,

2,4 : 6 =

,

4,5 : 5 =

,

8,1 : 9 =

,

4,9 : 7 =

,

6,4 : 8 =

,

1,6 : 2 =

,

1,2 : 4 =

,

4,2 : 6 =

,

43
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De ‘Vlotjes’ bevatten
aangepast oefenmateriaal met
voor de leerling heldere doelen.

Dit werkblad hoort bij Reken Maar! 5 | Bewerkingen | les 64 | Vlot naar 1B
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= focus op
Verdieping
Een instaptoets helpt je bepalen in welke lessen je
instructieonafhankelijke leerlingen nog laat aansluiten bij de
klassikale instructiefase en in welke lessen ze meteen aan de slag
kunnen.
Naast de basisoefeningen vinden ze meer uitdagende
verdiepingsoefeningen in het werkschrift, op Bingel Max en in de
aanvullende oefenschriften van Reken Maar! verder.
In deze aanvullende oefenschriften voorzien we oefeningen
waarmee snelle(re) leerlingen (of leerlingen die niet alle
basisoefeningen moeten maken) zelfstandig aan de slag kunnen
tijdens de wiskundelessen. Zo heb jij als leerkracht je handen vrij
om leerlingen te begeleiden die extra instructie of zorg nodig
hebben.De correctiesleutels zijn beschikbaar in Bingel.

Hier kan de leerling zien
wanneer er met de oefening
kan gestart worden.
Bijvoorbeeld na Blok1

Ik reken verder na blok 1.
ik

Getallenkennis
Ik kies: Ik kan:

Ik vond het:

Elk nieuw blok heeft een
planningsoverzicht. Daarop
staat heel wat handige info.

Ik keek na.

1 getallenassen en sprongen invullen. **
2 getallenraadsels oplossen. ***

De * geven de
moeilijkheidsgraad van
de oefening aan.

Bewerkingen
Ik kies: Ik kan:

Ik vond het:

Ik keek na.

Ik vond het:

Ik keek na.

Ik vond het:

Ik keek na.

3 optellen en aftrekken tot 100 in een
rooster. ***
4 optellen en aftrekken tot 100 en de
tafels inoefenen. *
5 de maaltafels vlot herkennen. **

Meetkunde
Ik kies: Ik kan:
6 standpunten ontdekken en
plattegronden begrijpen. *
Domeinoverschrijdende oefeningen
Ik kies: Ik kan:
7 de juiste benamingen geven van
rekenbegrippen. *

9

20
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Reken Maar! verder, leerjaar 3

us op zorg tijdens de les

Leerlingen oefenen verder op reeds aangebrachte leerstof.
Dat maakt dat ze hun eigen werk kunnen plannen, hierover reflecteren en doelgericht verder
werken na de rekenles.
→ De oefeningen zijn van een haalbaar niveau wat zelfstandig werk mogelijk maakt.
→ Opdrachten zijn verbredend maar van een gemakkelijker niveau dan het verrijkingsaanbod.
→ Met een eenvoudig planningsdocument plannen de leerlingen hun eigen werk.
→ Aandacht voor zelfevaluatie en zelfreflectie.
→ Met één oogopslag volg je als leerkracht op aan welke doelen verder gewerkt wordt.
Elk eerste Reken Maar! verder oefenschrift start met een herhalingsblok.
De verdiepende oefeningen van dat blok sluiten aan bij de leerstof van het
voorbije leerjaar.

5

Hier zien de leerlingen
waar ze in de rekenwjzer
extra informatie vinden.

De maaltafels vlot herkennen **

2c

Verbind twee factoren en hun product met elkaar.
Gebruik telkens een andere kleur.
Omkring het getal dat overblijft.

3 en 5 zijn factoren.
15 is het product.

Doe het zo!
6

32

20

5

12

2

4

10

28

6

15

7

4

5

60

25

6

40

45

12

14

8

3

56

100
7

7
10

Meer informatie:
rekenmaar.be

5

6

4
72

5
8
4

3
10

2

12

30

5
1

1

4

1

7

16

10

8
34

36

8

5

3

7

14
9

3

24
9

4

9

30

13
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= focus op
Verrijking
Daarnaast kun je hen per blok meerdere bundels met verrijkingsoefeningen en een project
aanbieden. Per leerjaar is er één STEM-project.

Naam:

Datum:

BLOK 6

a

Nr.:

Verrijking 1

Smartphones in doosjes

Naam:

Wauw, zeg! Zo snel!
Mijn nieuwe
smartphone is er al!
Ik heb die gisteren
online besteld.

Hoeveel van die
doosjes kunnen er
in die bestelwagen?

Datum:

BLOK 6

Nr.:

Verrijking 2

De geheime gaatjesmaker
Meneer Komma vertrekt naar school, maar het regent pijpenstelen. Buiten opent hij meteen zijn paraplu,
maar hij wordt helaas kletsnat! Verwonderd kijkt hij omhoog.
Iemand heeft zijn paraplu rondom doorprikt met honderden gaatjes – het lijkt wel een zeef!
Kun jij de dader vinden?
De vijf verdachten staan hieronder afgebeeld. Als je een oefening hebt opgelost, krijg je een aanwijzing
over de dader.
Veel succes!
Gegevens van de bestelwagen
Laadvermogen: 525 kg
Binnenafmetingen: lengte: 142 cm
breedte: 145 cm
hoogte: 110 cm

1

Hoeveel smartphones kun je in één keer vervoeren in die bestelwagen? De smartphones worden
meestal per 10 verpakt in een grotere doos en op die manier aan de winkels geleverd.
Ik schat:

2

Vul de gegevenstabel verder aan.
afmetingen

omschrijving

l

b

1 smartphone in een doosje

16 cm

1 doos met 10 smartphones

45 cm

afmeting van de laadruimte
van de bestelwagen

gewicht
h

bruto

8,5 cm

6 cm

370 g

35 cm

8 cm

cm

cm

tarra

Mevrouw Veelvlakmans
160 g

cm

Naam:

a

Datum:

Nr.:

Verrijking 3

Schrijf de gewichten uit de tabel bij de correcte goederen.

Dit printblad hoort bij Reken Maar! 6 | blok 6 | Verrijkingsoefeningen

1,580 ton
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35 ton

25 kg

RM6-KB-BL4-5-6-7-8-VERR.indb 117

Meneer Vanderbewerking

Mevrouw Getalmans

117

3 kg
20-09-18 15:18

11 220 kg

0,75 kg

5g

0,775 kg
Dit printblad hoort bij Reken Maar! 6 | blok 6 | Verrijkingsoefeningen

25 g

46,22 ton

Bruto:
Netto:
Tarra:

Bruto:
Netto:
Tarra:

Bruto:

22

Mevrouw Van Hoek

70 g

Het tarragewicht van 1 smartphone in een doosje is hoger dan het tarragewicht van 1 doos met
10 smartphones. Hoe verklaar je dat?

BLOK 6

Meneer Van De Kubus

netto

Netto:
Tarra:

Bruto:
Netto:
Tarra:

1 605 kg

3 005 g

RM6-KB-BL4-5-6-7-8-VERR.indb 123
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Voorbeelden uit
Reken Maar! 6, Blok 6
20-09-18 15:18

us op zorg tijdens de les

De laatste drie projecten in leerjaar 4, 5 en 6 vormen samen een
leerlijn programmeren met gratis software van Scratch.

Naam:

Datum:

BLOK 6

Nr.:

PROJECT: Mmmmm ... TAKE AWAY pizza!

Start op

Klaar op

Naam:
Materiaal: een tablet of computer met internettoegang

Datum:

Nr.:

Roberto en Antonio zijn twee beroemde pizzabakkers
in een klein dorpje in Italië. Ze willen de beste, gezondste
2 Vul aan. Gebruik de informatie uit de vierkantpizza.
en milieuvriendelijkste TAKE AWAY pizzabar worden.
TIP: De eierschalen worden gecomposteerd en worden niet als afval beschouwd.
Ze moeten daarvoor twee doelen realiseren:
• hun afval nog meer beperken;
ingrediënt
bruto
tarra
netto
• een gezonde pizza maken.
Naam:
Datum:
= 80 % van het
Help jij hen om hun doelen te realiseren?
brutogewicht
olijven in glazen pot

a

c

AFVAL BEPERKEN

Nr.:

DE KOSTEN DRUKKEN

Om
de kosten
te
verlagen en milieuvriendelijker te werken, bestellen Roberto en Antonio
= netto
+ (2 :vinden
0,05)
Antonio en Roberto hebben enkele ingrediënten opgelijst
ze een oplossing
willen
om
eieren waarvoor
per 10 in plastic
verpakkingsdozen uit gerecycleerd karton. Van die dozen laten ze enkel nog het bovenoppervlak
minder afval te produceren.
doos
Naam:
Datum:
Nr.:
bedrukken. Hoeveel
cm² is dat minder dan wanneer ze de bovenzijde en de twee
grootste zijvlakken
Bereken aan de hand van oefening 1 het nettogewicht van de ingrediënten.
lieten bedrukken?
Bereken in oefening 2 het aantal kilo verpakkingsafval per product.
= 6 % van het
Datum:
Nr.:
PIZZA‘S
GEZOND(ER) MAKEN
d Naam:
nettogewicht
1 Los de vierkantpizza op.
1l olijfolie in PET-fles
hoogte:
50 mm
Wat is de waarde van elk figuurtje?
De
producten
waarmee Antonio en Roberto hun pizza’s maken, lijken toch wel allemaal gezond.
Horizontaal, verticaal en diagonaal zie je hoeveel ze samen waard zijn.
ZoekMet
op welke
waar een
pizza zich bevindt
in de voedingsdriehoek.
ingrediënten
kunnen Antonio
en Roberto de pizza nog gezonder maken?
bre
cm
= 28recept
: 0,08
Je kunt
hun
aanvullen door de :code
De pizza
bevindt
zich edverder
de voedingsdriehoek.
40 te kraken.
te:
1 bokaal tomatensaus
3,5
gte
dm
len

ei

olijven
g

olijfolie

g

g

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
CODE:
WPGGH
Die producten worden massaal verbruikt en leveren een stevige hoeveelheid afval op.
1 Bereken
de oppervlakte
van het bovenvlak
de twee om
zijvlakken.
Bedenk met een partner minstens
drie dingen
die de pizzabakkers
kunnen en
aanpassen
hun
tomatensaus
afvalberg te verkleinen.
Ingrediënten: gezonde WPGGH ‘Robonio’!
g
Voor 2 pizza’s:
2 890

voor de bodem

voor de topping

b

Welke
oppervlakte (in
cm²) werd
er vroeger bedrukt? 2 bollen TVGGHZLSSH
2 grote
ISVLTRVSLU
3 410
DE MEEST VERKOCHTE2PIZZA’S
BEREKENEN
Onze Italiaanse pizzabakkers willen een gezonde pizza maken. Ze gebruiken daarvoor veel groenten
en het deeg wordt gemaakt op basis van volkorenbloem. Schrijf de ingrediënten van het deeg en
100 g havermoutvlokken
8 eetlepels AVTHALUZHBZ
de toppings
op de juiste plaats in de voedingsdriehoek.
2 455
3 Welke oppervlakte (in cm²) zal er vanaf nu bedrukt worden?
4 eieren
20 RLYZAVTHHAQLZ
tomaten
3 570
pizza A
pizza B
pizza C
paprika
zout
verse basilicum
Van pizza A wordt 1/8 meer verkocht dan van pizza B.
champignons
3650
920stuks verkocht
Van pizza A en B worden er samen
jaar. kruidenmengeling
4 24
Hoeveel
bedraagt het
verschil?
2 per
eetlepels
De verkoop van pizza C bedraagt 92 % van pizza B. ham(rozemarijn, oregano, basilicum)
2 455

2 975

3 230

4 005
3 580
2 540
pizzadeeg: gist, water, tarwebloem
Hoeveel pizza’s van elke soort verkopen Roberto en Antonio per jaar?
Misschien
© Uitgeverij VAN
IN
133kun je die pizza eens maken in de klas? Vraag het aan je juf of je meester.
5 Wat is de ideale kaas
diameter van de pizza om in de doos te passen? De pizza moet er zonder wringen in
Je vindt de
bereidingswijze op http://www.kokerellen.be/gezonde-pizza-margherita/
pizza
aantal per jaar passenWat
is jouw
favoriete
pizza?
en mag
niet
te veel ruimte
hebben om in de doos heen en weer te schuiven.
bieslook
A
olijfolie
20-09-18 15:18
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= focus op
Zelfevaluatie en herhaling
→

→

De herhalingsles bereidt de leerlingen gericht voor op de toets. Ook op Bingel vind
je aangepaste herhalingsoefeningen.
De toetswijzer geeft hen vanaf het tweede leerjaar de kans zichzelf te beoordelen
op de doelen die getoetst zullen worden. Wat nog niet zo goed lukt, zullen ze zeker
moeten herhalen. De leraar zit hier uiteraard mee aan het stuur.

LES 22 − HERHALING

Wat heb ik geleerd in blok 2?

Getallenkennis
les
nr.

rekenwijzer
nr.

herhaling
nr.

getallen tot 1 000 lezen en schrijven.

15, 16

2a

1

getallen tot 1 000 splitsen in H, T en E.

15, 16

2a

1

getallen tot 1 000 voorstellen met rekenblokjes.

15, 16

2a

1

getallen tot 1 000 op een getallenas plaatsen.

15, 16

2b

2

getallen tot 1 000 vergelijken en rangschikken.

15, 16

2c

3

les
nr.

rekenwijzer
nr.

herhaling
nr.

13, 17

10

4

Ik kan:

In de toetswijzer vinden de
leerlingen per toetsdoel het
nummer van de les waarin de
leerstof ingeoefend werd, de
verwijzing naar de leerstof in
de Rekenwijzer en het nummer
van de herhalingsoefening.

Bewerkingen
Ik kan:
alle tafels vlot opzeggen.
optellen en aftrekken tot 100.

14

delen met rest.

18

12b

6

vermenigvuldigen met en delen door 10 en 100.

21

11b, 12c

7

eenvoudige vraagstukjes oplossen.

5

13, 14,
17, 18, 21

8

Meten en metend rekenen
Ik kan:

les
nr.

rekenwijzer
nr.

herhaling
nr.
9

de datum noteren.

19

21c

werken met een maandkalender.

19

21a/d

9

de wijzerklok lezen en instellen tot op een kwartier.

19

22c

10

een geldbedrag ook als kommagetal schrijven.

20

23a

11

gepast betalen en teruggeven.

20

23b/c

12

Ik durf uitleg vragen als ik iets niet goed begrijp.
Ik durf uitkomen voor mijn mening en kan daar een woordje uitleg bij geven.
Ik kan tegen mijn verlies bij een spel of een opgave tegen de tijd.
74

Voorbeeld uit werkschrift A
van Reken Maar! 3
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us op zorg voor en na de toets

1

Hoeveel samen? Leg (als je wilt) en noteer.
5 honderdtallen
2 tientallen
16 eenheden

4 honderdtallen
11 tientallen
2 eenheden

=

1 honderdtal
15 eenheden

=

=

2 honderdtallen
12 tientallen
5 eenheden

3 honderdtallen
1 tiental
11 eenheden

=

2

=

Kleur de producten uit de tafel bovenaan.
tafel van 4
39

tafel van 9

tafel van 7

72
35

17
12
41

tafel van 6

54

56

Teken en/of noteer.
a Betaal gepast.

19

Kies uit:

36

64

42

27
14

82

12

54

49

64

24

3

De herhalingsles
in het werkschrift
richt zich op alle
leerlingen.

Verdiepingsoefeningen
voor leerlingen die weinig
herhaling nodig hebben.

6

Noteer het quotiënt en de rest.

26

a

Vul de vuurtorens aan, tot bij 1 000.

19 : 3 = q

Betaal met zo weinig
Betaalr hetzelfde bedrag,
mogelijk munten en 9 : 5 = q
op een andere manier.
biljetten.

r



1



Noteer of teken wat gevraagd wordt.
a Noteer het juiste getal.
a

400
300

700
650

994
993

b

940
930

b

83

Voorbeeld uit werkschrift A van Reken Maar! 3
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€ 23,80

) 38 : 4 = q

r

(

) 22 : 7 = q

r

(
) 17 : 2 = q
€
b Geef( correct
) 6terug.
:9=q

r

(

r

(

) 45 : 9 = q
€
) 28 : 5 = q

(

) 33 : 6c = q

r

(

a

(

) 40 : 7 = q

€

r
b

r

€ 17,50

€ 9,40
20-10-16 12:11

7

Oefeningen op de doelen
die getoetst zullen
worden, gerangschikt
per domein.

FASE 3
IAC
FASE 2
Uitbreiding
van zorg
FASE 1
Verhoogde zorg
FASE 0
Brede basiszorg

€ 15,70

Reken uit.

€ 48,60

a 240 : 10 =

Ik betaal met:
5 × 100 =

Ik betaal met:
810 : 10 =

100 × 6 =

100 : 10 =

9 × 100 =



het tienvoud van
23 is
Ik krijg



D

H

T

E

D

820 : 10 =
50 × 10 = 
HHoeveel
T krijg
E ik terug?
Teken het bedrag.

=
Ik krijg

het honderdvoud
van cent
5 is of 
505 euro
10 keer groter
dan
is

€
, 15 terug.
82

Ik betaal met:
10 × 34 =
200 : 100 =

17 × 10 =
80 × 10 =
1 000 : 10 =
b Teken het getal in de tabel.
 10 × 20 =
500 : 10 =
400: 100 =
D
HHoeveel
T krijg
E ik terug?D
HHoeveel
T krijg
E ik terug?D
Teken het bedrag.
Teken het bedrag.
b Noteer eerst de bewerking. Vul dan in.
100 keer kleiner dan 800 is

r

= of
cent
=
terug.

640 euro
€
,
H

T

=

Ik krijg
326 euro
€
,

cent of
terug.

E
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234
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= focus op
Toets, remediëring en verrijking
Per blok zijn er 2 evenwaardige toetsen.
Naam:

Datum:

BLOK 2

1

Nr:

Toets getallenkennis

Bij instructieonafhankelijke leerlingen kun je één
versie als instaptoets afnemen om te peilen
welke leerstof ze al beheersen, zodat ze in die
lessen meteen zelfstandig aan de slag kunnen.

...... / 15

Noteer, teken of splits het getal.

...... / 8

zeshonderdvijfenzestig

Teken nu zelf 387.

=

Je kunt ook één versie (deels) als hertoets
gebruiken om te controleren of leerlingen die op
bepaalde toetsvragen uitvielen de leerstof na de
remediëring wel onder de knie hebben.

=

=
duizend

900 60 8

=

Op basis van de toetsresultaten kun je een
remediërend of verrijkend vervolgtraject
op maat van elke leerling samenstellen, op
papier of digitaal, inclusief instructiefilmpjes en
adaptieve oefenreeksen op Bingel.

7H 5T 4E

408
=

2

H

T

E

Vul de getallenassen aan.

...... / 4

Kijk goed naar de richting van de pijl en zoek de sprong.
618

Naam:

619

BLOK 2
802

Nr:

Toets getallenkennis

...... / 15

801

1
990

Noteer, teken of splits het getal.

995

...... / 8

vijfhonderdachttien

380

3

Datum:

370

Teken nu zelf 908.

=

=

=
negenhonderd

Rangschik de getallen zoals gevraagd.

...... / 3
300 50 2

648

312

551

174

741

471

654

645

=

8H 2T 9E

566
906

>

>

<

<

>

>

=

2

H

T

E

Vul de getallenassen aan.

...... / 4

Kijk goed naar de richting van de pijl en zoek de sprong.
Reken Maar! 3 | blok 2 | Toets A
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584

1

586
467

850

690

3

De toetsen uit de toetsmap zijn
ook digitaal beschikbaar in de
evaluatiemodule als pdf en als
Word-bestand, zodat je ze kunt
aanpassen als je dat verkiest.
26

Voorbeeld uit Reken Maar! 3

840

695

Rangschik de getallen zoals gevraagd.

568

713

<

6

466

© Uitgeverij VAN IN

402

<

632

...... / 3

623

>

643

>

894

948

<

489

<

Reken Maar! 3 | blok 2 | Toets B

us op zorg voor en na de toets
G

2 Getallen tot 1 000 op een getallenas plaatsen

les 15, 16
rekenwijzer 2
herhalingsles nr. 2
remediëringsblad 2

Doelen
• Getallen tot 1 000 op een getallenas plaatsen

Verlengde instructie
• Begrijpen alle leerlingen de oriëntatie van de pijl? Laat vaststellen en verwoorden: een as waarbij
de pijl naar rechts wijst, telt op. Een as waarbij de pijl naar links wijst, telt af.
• Laat vanaf variabele beginpunten hardop tellen en terugtellen met sprongen van 1, 2, 5 en 10.
Laat bij het aanvullen van een getallenas telkens eerst de ‘sprong’ tussen twee streepjes bepalen
en erbij noteren. Laat dan pas verder ‘springen’.
• Sta extra stil bij ‘moeilijke overgangen’, zoals 802, 801 ... Laat eventueel leggen met MABmateriaal.
• Een veel voorkomende fout is dat leerlingen een rijtje als 618, 619 ... aanvullen met ‘700’.
Ze voelen een brug aan, en gaan meteen ‘all the way’. In dat geval volstaat het doorgaans om het
honderdtal telkens te laten bedekken en het rijtje eerst zonder de H te laten voortzetten.
Voeg nadien de H weer toe.

Voor de remediëring na de toets
vind je in het evaluatieluik van
de handleiding een uitgebreide
verlengde instructie.

G

3 Getallen tot 1 000 rangschikken

Doelen
• Getallen tot 1 000 vergelijken en rangschikken

Aansluitend hoort bij elke
toetsvraag een remediëringsblad
dat de leerlingen in stapjes
meeneemt naar het niveau van de
toetsvraag.

Verlengde instructie
• Toon op het bord de symbolen < en >. Een leerling wijst bij elk symbool aan waar het grootste
getal komt. Verwijs naar het hapmonster uit de eerste graad: het hapmonster heeft reuzenhonger
en eet dus altijd wat het meest is. Leg je hand op het symbool en ‘hap’. Begrijpen de leerlingen
waar het grootste getal komt?
• Start vanuit het vergelijken van twee getallen. Laat eventueel de MABvoorstelling erbij tekenen.
Wanneer je voelt dat de leerlingen dat doorhebben, kun je overstappen naar het vergelijken en
rangschikken van drie getallen.
• Laat tot slot de strategie voor het vergelijken verwoorden: je vindt het grootste getal door eerst
de honderdtallen te vergelijken. Het getal met de meeste honderdtallen is het grootst.
Als getallen evenveel honderdtallen hebben, vergelijk je ook de tientallen. In dat geval is het
getal met de meeste tientallen het grootst.
Zijn er ook evenveel tientallen, dan is het getal met de meeste eenheden het grootst. Pas die
strategie samen toe op de opgave op het bord.
Nadat je het getal op de juiste plaats in de vergelijking hebt genoteerd, schrap je het in de rij.

Naam:

Datum:

BLOK 2

a

les 15, 16
rekenwijzer 2
herhalingsles nr. 3
remediëringsblad 3

Nr:

3 GETALLEN RANGSCHIKKEN

Kleur telkens wat gevraagd wordt.

168

427

234

Kleur het kleinste getal.

b

432

467

Kleur het grootste getal.

476

Kleur het grootste getal.

Weet je dit nog?

< is kleiner dan
> is groter dan

67

c

Lees
op pagina 35
hoe de Bingel
evaluatiemodule je helpt
om vervolgpakketten‘toetsen
en zorg na elke toets’ je helpt
om vervolgpakketten met
remediëring en/of verrijking
op maat van elke leerling
samen te stellen.

Vul aan. Kies uit: < of >.
01-RM3_HL_A_BL2.indd 67

d

24-10-16 13:53

180

278

817

818

504

405

543

552

754

457

875

857

Rangschik de getallen zoals gevraagd.

Dit printblad hoort bij Reken Maar! 3 | blok 2

437

374

>

264

246

<

537

375

735

>

>

814

481

418

<

<
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= aandacht voor pe
Aandacht voor coöperatief werken en leren van elkaar
De instaples bij het begin van elk blok frist in een spelvorm gekende leerstof
op waar het nieuwe blok op voortbouwt. De leerlingen werken samen in kleine
groepjes. Juiste antwoorden worden ‘beloond’ met een tip, een punt … Die
beloningen hebben de groepjes nodig om het doel van het spel te bereiken.

BLOK 1

Ook tijdens de interactieve
klassikale instructie en
de verwerking zoeken de
leerlingen in duo’s of in
groepjes naar strategieën en
oplossingen. Sterkere leerlingen
kunnen daarbij zwakkere
klasgenoten ondersteunen
en daar zelf ook van leren.

INSTAPLES

Schrijf
de oplossingen
de aan
opgaven
op de opdrachtkaartjes.
8
Welke uitkomst is niet correct?
7 hier Los
cijferend op.van
Denk
de schatting.
Je mag tussenoplossingen noteren op een blaadje of in je rekenschrift.
Noteer die in de wegwijzer.
Voor elke juist opgeloste opgave verdient je groepje een foto.
1

2

Noteer de 3 getallen van groot naar
klein.

Duid de 5 fouten aan in de spiegeling.

BLOK 1

3

Noteer de lengtemaat die past bij het cijfer 3 in de meetresultaten.
453 cm

Welke sprong wordt er tussen deze

0,03 m

318 mm

34,74 dm

3 getallen gemaakt?
3

4

4

Welk getal heb je kunnen vormen?
Noteer het in de vlieger.
9
Kleur de vakjes met de juiste
uitkomsten.

naam

10

19,05

1,30

6,85

7,30

20,49

7,15

m

dm

5

5,8

dunne darm ongeveer 6,5 m lang is en de dikke darm ongeveer 1,5 m.

6

Omkring het getal dat overblijft.

Welke letter zie je?
0,3
11

0,001
a

0,04
2,23
4

0,2

b c

0,01

12

d

0,888

nee

•

Jullie maken een reis van 1 700 km. Na een lange rit zegt mama:
“Niet zeuren, kinderen. Nog 284,15 km en we zijn er!”

ja

nee

•

Een timmerman meet de hoogte van de deur. Die meet 2,02 m.
Hij rondt af en maakt een deuropening van 2 m.

ja

nee

•

In de brief van het medisch onderzoek staat dat je ongeveer 1,40 m meet.

ja

nee

dm =

5

1,74

0,625

ja

Voer de opdrachten uit.
m lang.
a Meet hoe lang iedereen in je groepje is. Maak gebruik van verschillende
meetinstrumenten. Noteer ieders lengte in centimeter en in meter.
Noteer de getallen aan de juiste
meet
cm =
m
waslijn, van klein naar groot.

cm =

20,31

Afronden?

Serafina vertelt in een spreekbeurt over de spijsvertering dat de
Los cijferend op. Denk aan de• schatting.

Alle wijsvingers samen zijn

18,33

Mag je in deze situaties afronden of niet?
cmVertel elkaar waarom wel of waarom niet.

Schat de inhoud en noteer de
<
<
voorwerpen
bij de
juiste maatbeker.

e

0,99

<

<

meet

cm =

m

meet

cm =

m

meet

cm =

m

meet

cm =

m

b Geef de meetresultaten van je groepje weer in het staafdiagram.
c Bereken dan de gemiddelde lengte van je groepje.
Je mag de ZRM gebruiken.
Rond het resultaat zinvol af.

//

⊥

//

⊥

is

//

⊥

Noteer de gemiddelde lengte van je groepje
op het bord.

De gemiddelde lengte in ons groepje
cm of

Om de gemiddelde lengte te
berekenen, tel ik alle lengtes op
en deel ik de som door het aantal
metingen. In dit geval is dat 5.

m.

5

Voorbeeld uit werkschrift A van Reken Maar! 5

d Als alle groepjes hun gemiddelde lengte genoteerd
hebben, kun je de gemiddelde lengte van alle
leerlingen van de klas berekenen.
Rond het resultaat weer af.
De gemiddelde lengte in onze klas is

cm of

m.
19

28

Voorbeeld uit Reken Maar! 5, Blok 1, les 5 oef. 4-5

or persoonsgebonden ontwikkeling
Concrete suggesties bij elke les in de handleiding
Reken Maar! biedt ruime kansen om te werken aan de persoonsgebonden
ontwikkeling van elk kind.

KANSEN VOOR PERSOONSGEBONDEN ONTWIKKELING
INSTAPLES

BLOK 1

Zich openstellen voor anderen met de bedoeling ze beter te leren kennen of ermee
samen te werken, met respect voor de eigenheid van iedereen
Dit is de eerste wiskundeles van het vijfde leerjaar: een instaples met groepsopdrachten.
Laat de leerlingen vertellen over de bloktekening. Je kunt er enkele gerichte vragen bij
stellen als:
• Wat vind je van deze klas? Lijkt ze op onze klas? Ziet ze er leuk uit? Waarom (niet)?
• Welk plekje in de klas lijkt jou het leukst? Waarom?
• Welke landen herken je op de kaart van Europa? Waar ben je zelf al eens geweest?
(Of eventueel: Waar kom jij vandaan?)
De meeste leerlingen kennen elkaar wellicht al lang, anderen zijn misschien nieuw in
de klas. Aan de hand van dit gesprek leren jullie elkaar al wat beter kennen.
Als je weet wie de sterke en de zwakkere rekenaars in je klas zijn, kun je heterogene
groepjes samenstellen zodat sterkere leerlingen de anderen kunnen helpen.
Ken je de leerlingen nog niet zo goed? Laat hen dan zelf kiezen of stel de groepjes
samen op basis van toeval.
Geef iedereen in het groepje een CLIM-taak: groepsleider, materiaalmeester, secretaris,
bemiddelaar ...
Loop rond in de klas en observeer:
• Houden de leerlingen zich aan hun taak?
• Wie werkt flink door? Wie is vlug afgeleid?
• Komt iedereen aan bod?
• Luisteren ze naar elkaar? Hebben ze respect voor elkaars mening?
• Wie is bereid anderen te helpen door iets uit te leggen? Wie laat zich helpen?
• In welke groepjes loopt het samenwerken (minder) vlot? Waarom?
Evalueer tijdens het afrondingsgesprek het samenwerken aan de hand van die vragen.
Overloop de tips voor goed samenwerken op de flap van het werkschrift. Geef de
leerlingen eventueel een post it om een ‘tip voor zichzelf’ te noteren en op de
binnenkant van de kaft te kleven.

LES 1, 4

Geloven in de eigen leer-kracht
In deze lessen gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk met vertrouwde leerstof:
na een korte herhaling tonen ze hun kennis van en inzicht in de natuurlijke getallen
tot 100 000 en de kommagetallen tot d.
Laat leerlingen van wie je tijdens de herhaling merkt dat dat niet echt vlot nog even
onder jouw begeleiding werken. Zorg zo dat ze niet meteen afhaken en blijven geloven
in hun eigen kunnen. In les 1 kunnen de elementaire opgaven 7a en 8a dat vertrouwen
versterken.

LES 2

LES 3, 8

6

Nieuwe paden durven bewandelen
Observeer bij oefening 2 welke leerlingen de ‘veilige’ standaardprocedure durven
loslaten en een handigere werkwijze toepassen op basis van inzicht in LES
de 5
Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een
eigenschappen van de bewerkingen die ze net herhaald hebben.
gemeenschappelijk doel
Moedig de leerlingen aan op zoek te gaan naar die rekenvoordelen, maar stel wie zich
Oefening 5 is een groepsopdracht. Herinner de leerlingen aan de tips voor goed
daar onzeker bij voelt tegelijk gerust: de standaardprocedure mag en werkt altijd.
samenwerken op de flap van het werkschrift.
Functionele grepen gedifferentieerd gebruiken voor het hanteren van voorwerpenIn groepjes van vijf moeten de leerlingen bruikbaar meetmateriaal zoeken om elkaars
In deze lessen werken de leerlingen met een meetlat, een geodriehoek, een waterpas lengte te meten. Om chaos te vermijden zullen ze daarvoor goede afspraken moeten
maken.
en een schietlood, eventueel ook met een passer om loodlijnen te tekenen.
Demonstreer en verwoord duidelijk hoe die instrumenten correct gehanteerd worden Spoor de groepjes aan om goed door te werken. Het gemeenschappelijke doel kan pas
bereikt worden wanneer elk groepje zijn gemiddelde lengte op het bord heeft
en laat de leerlingen het dan zelfstandig proberen.
Heb vooral aandacht voor het werken met de geodriehoek. Demonstreer, observeer, genoteerd. Dan pas kan het klasgemiddelde berekend worden en vergeleken met de
controleer en stuur meteen bij. Wees erg streng op nauwkeurigheid. Laat bij voorkeur standaard kledingmaat 140.
tekenen met een potlood (met een scherpe punt).
LES 6
Kunnen onthouden
Begeleid motorisch zwakkere leerlingen individueel. Deel de werkwijze op in duidelijke
Vraag de leerlingen vooraf welke handige oplossingswijzen voor optellen en aftrekken
stapjes.
ze onthouden hebben uit les 2. Dat wat je al weet ook hier toegepast kan worden,
geeft op voorhand al vertrouwen.
Overloop de oplossingswijzen daarna stap voor stap aan de hand van de
voorbeeldopgaven.
LES 7

Aanvaarden dat samen leven afspraken en regels nodig heeft en zich eraan houden
De meetopdracht van oefening 4 moeten de duo’s om de beurt uitvoeren.
Maak vooraf goede afspraken.
16-04-18
07:58
• Als er al
een groepje
aan het meten is, wacht dan even je beurt af.
• Maak intussen een andere opgave of kijk je werk al na met de correctiesleutel.
• Draag zorg voor het materiaal en let erop dat je niet te veel water morst.
• Zet het materiaal klaar voor het volgende groepje, zodat die leerlingen meteen kunnen
beginnen meten.
Observeer welke duo’s zich goed aan de afspraken houden en bij welke het een beetje
uit de hand loopt. Evalueer dat in het afrondingsgesprek.

RM5-HL-A-BL1.indd 6

LES 9

Zelfstandig kunnen functioneren in verschillende situaties
In deze les gaan de leerlingen voor langere tijd zelfstandig aan het werk. Geef aan dat
het rustig moet blijven in de klas, zodat ze elkaar niet storen bij het cijferen, en dat ze
hun werk zelf moeten controleren met de correctiesleutel.
Maak duidelijk dat je even niet beschikbaar bent voor leerlingen die het cijferen onder
de knie hebben en houd je daar ook aan. Dat verplicht hen om zelfstandig te
functioneren.
Dat geeft je bovendien de kans om leerlingen die het cijferen nog niet zo goed
beheersen in een groepje te begeleiden.

Uit Reken Maar 5!, handleiding blok 1
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= aandacht voor pe
Tips in het groeiboekje en op de flappen - Zelfevaluatie

10

Ik kan samenwerken met anderen.
In onze groep ...

leerjaar
1

2

3

4

5

6

... mocht iedereen meedoen.













... werd er flink doorgewerkt.













... waren we echt bezig met de opdracht.

















HERHALING



... werd er goed naar elkaar geluisterd.
LES

46 –

 heb ik geleerd in blok 4?
Wat

... hebben we elkaar aangemoedigd.













... hebben we elkaar geholpen.















... werd al eens een complimentje gegeven.
Getallenkennis









les
nr.

Deze tips helpen je om nóg beter samenIktekan:
werken!
Overleg samen.
Hoe doen we het?

Deel informatie.
Lukt het? Wat heb je al?

Leer van je fouten.
Wat doen we volgende
keer anders?

rekenwijzer
nr.

herhaling
nr.

de delen van een breuk benoemen.

37

4b

1

de taken.
een passendeVerdeel
breuk schrijven
bij een verdeling.
Wie doet wat?
bij een breuk de passende verdeling aangeven.

37

4a-b

2

37

4a-b

2

een breuk nemen van een hoeveelheid.

38

4c

3

een getalpatroon ontdekken en voortzetten.

41

6

4

les
nr.

rekenwijzer
nr.

herhaling
nr.

optellen tot 1 000 met brug.

39

8b

5

aftrekken tot 1 000 met brug.

40

9b

6

vermenigvuldigen tot 1 000, met splitsen en
verdelen.

44

11d

7

45

12e

8

Bewerkingen
Help elkaar.
Wat kan ik voor je doen?
Ik kan:

Los problemen op.
Lukt het nu beter?

delen tot 1 000, met splitsen en verdelen.
Vorm een oordeel.
eenvoudige vraagstukjes oplossen.
Hebben we fijn samengewerkt?

44, 45

9

Meetkunde
Ik kan:

Het groeiboekje, dat
met de leerling meegaat
van leerjaar 1 tot
leerjaar 6, geeft tips bij
9 belangrijke doelen in
de persoonsgebonden
ontwikkeling.

punten, lijnstukken en rechten tekenen en
11
benoemen.
evenwijdige, snijdende en loodrecht snijdende
lijnen herkennen en tekenen.

In de toetswijzer op het einde

in een
en zijden die
vanveelhoek
elk blokevenwijdige
kunnen dezijden
leerlingen
loodrecht op elkaar staan aanduiden.

aangeven hoe ze persoonsgebonden
aspecten hebben ervaren.

les
nr.

rekenwijzer
nr.

herhaling
nr.

42

25

11

Een van de flappen aan elk
42, 43 werkschrift
27 belicht10,
11
telkens
een ander persoonsgebonden
42, 43aspect van
29 de ontwikkeling
12
van kinderen.

Ik durf eerlijk mijn mening te geven over het werk van mijn buur.
Ik volg een stappenplan om tot een oplossing te komen (de breukvragen).
Ik kan zelf een oplossing bedenken bij een probleem.

30

75

or persoonsgebonden ontwikkeling
Leren leren
De flappen voor én achter bevatten de
belangrijkste leerstof die in het werkschrift aan
bod komt. De leerlingen kunnen er vlug iets
opzoeken of controleren.

Vanaf het derde leerjaar kunnen leerlingen leerinhouden
opzoeken in de Rekenwijzer. Dit onthoudboekje is ook erg handig
om in de klas vlug iets op te frissen.
Ook hier heeft elk domein zijn vaste, herkenbare kleur.

Optellen en aftrekken tot 100 met brug
46 + 25 =
66

20

14

66 + 5 = 71

5

70

4

Cijferen: aftrekken

1

D

Ik splits 25 in 20 en 5.
46 plus 20 is 66. Daar tel ik nog 5 bij.
Eerst vul ik aan tot een tiental.
Ik splits 5 in 4 en 1.
66 plus 4 is 70 en 70 plus 1 is 71.

17

50

−

17 − 9 = 8

9

10

7

E

7

5

3

het aftrektal

2

5

7

de aftrekker

4

9

6

het verschil

Werkschrift A

de aftrekking

11

: 810 en : 100

10 × 7 = 70
10 × 13 = 130
10 × 50 = 500

60 : 10 =6 6
250 : 10 = 25
Het is 9 uur.
300 : 10 = 30

7

12

11 = 4
400 : 100
1 000
10: 100 = 10
0 : 100 = 0

Rond elke term af naar het gepaste honderdtal
en reken uit.
(De regels om af te ronden vind je in puntje 3b
van deze Rekenwijzer.)

•
•

Maak dan de cijferoefening.
bingelen
Vergelijk het verschil met je schatting. Komen ze
min of meer overeen? Dan is de kans groot dat je
luisteren
verschil juist
is.

•

aankruisen
Schik de termen in het cijferhemdje.

2
3

8

5

c Cijferen

4
7

6

5

Het is kwart over 9.

1

11
2

12

2
3

8

5

4
7

Het is half 10.

Lengte

1

9

4

17

6

D

H

T

E

3E − 7E gaat niet.
omkringen
→ Wissel 1T voor 10E. Je houdt 4T over.
→ 10E + 3E = 13E en 13E − 7E = 6E
7 5 3
Lengte betekent: hoe lang, breed, diep of hoog iets is.
kleuren
• 4T − 5T gaat
niet.
Een lengte kun je meten. 2 5 7
−
→ Wissel 1H voor 10T. Je houdt 6H over.
Daarvoor kun je allerlei meetinstrumenten
gebruiken.
4 9 6
→ 10T + 4Ttekenen
= 14T en 14T − 5T = 9T

a De meetinstrumenten

10
3

9

6

1

9

4

8

12

10
3

10 × en 100 ×

•

≈ 800 − 300 = 500

2

10

7

14 13

753 − 257 =

9

Delen met rest

T

6

b Schatten

2

Ik splits 59 in 50 en 9.
67 min 50 is 17. Daar trek ik nog 9 af.
Hoe laat is het?
Eerst trek ik af tot een tiental.
Ik splits 9 in 7 en 2.
12
1
17 min 7 is 10 en 10 min 2 is 8. 11

100 × 2 = 200
100 × 10 = 1 000
100 × 0 = 0

H

dit werkschrift is van:

67 − 59 =

Maak altijd eerst een schatting!
Zo kun je nadien controleren of je
verschil juist is.

a Terminologie

6

•

14 13

5

Het is kwart voor 10.

•

6H − 2H = 4H

•

Je leest hetnauwkeurig
verschil af intekenen
de onderste rij:
4H, 9T en 6E vormen samen 496.

knippen en plakken
Punt, rechte, lijnstuk
het punt A

A
b
C

D

per twee werken
de meetlat

de rechte b

de rolmeter

www.vanin.be

RM3-RW-inner.indd 33

het lijnstuk [CD]

31-05-17 13:29

ISBN 978-90-306-8146-5

568876

een uitdaging aangaan

Lijnen
(16) 19 : 4 = quotiënt 4 rest 3

tegen de tijd

9 789030 681465

rechte lijn
het meetwiel

gebogen lijn

00-RM3-WS-A-Cover.indd 2-3

de lintmeter

de bordlat

<

rechte
hoek

<

a
b

gebroken lijn

In Bingel
zijn er ook
instructiefilmpjes Hoeken
bij verschillende
onderwerpen
zoals ‘Hoeken’.
scherpe
hoek

33

de vouwmeter

in groepen werken

opwarmertje
de groeimeter
een uitdaging
aangaan
Welk
meetinstrument
je
kiest, hangt af van wat je
wilt meten.

de meetstok

stompe
hoek

39

Voorbeeld uit Reken Maar! 3
00-RM3-WS-A-Cover.indd 4-5

RM3-RW-inner.indd 39

31-05-17 13:29
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= de m
Alles handig bij elkaar op Bingel

Het dashboard geeft je
inzicht op individueel,
groeps-, klas- of
schoolniveau.

Adaptief oefenen. Bingel past
automatisch het niveau van de oefening
voor de leerling aan. Bingel is het enige
automatisch adaptief oefenplatform.

Hier heb je toegang tot het bordboek,
de online handleiding en de
differentiatie- en evaluatiemodule.
32

de meerwaarde van Bingel

Hier stel je Bingeltaken samen, volg je de
Bingelresultaten van je leerlingen op en geef je
feedback, pingping en beloningsstickers. Je kunt
hier het eiland aanpassen voor elke leerling.

Ontdek
op de volgende pagina
de differentiatie- en
evaluatiemodule.

33

= de m
De differentiatiemodule
In de
differentiatiemodule
kun je een groepje
aanmaken voor
een bepaald
leerstofonderdeel.

Je kunt voor elke
leerling een bundeltje
op maat samenstellen
en afdrukken.
Voor elke leerling
kun je ook een
oefenreeks op maat
selecteren op Bingel.

Als je op het blaadje
klikt, kun je het
werkblad bekijken.

Als je op het oogje
klikt, krijg je de
Bingeloefening te zien.

34

de meerwaarde van Bingel
De evaluatiemodule
1 Toets afdrukken

2 Resultaten ingeven

In de evaluatiemodule
vind je van elke toets een
pdf- en een Word-versie,
die je zelf kunt aanpassen.
Met de correctiesleutel is
de toets vlug verbeterd.
In leerjaar 5 en 6 zijn er ook
Vlottoetsen voor 1B-leerlingen.

Wanneer je de toetsresultaten
ingeeft, zie je voor elke leerling
meteen welke toetsdoelen
bereikt zijn en welke niet.
3 Remediëring-en verrijkingsvoorstel op maat van elke leerling

Het voorstel dat je op basis
van de resultaten voor elke
leerling krijgt, kun je zelf
aanpassen. Je kunt kiezen
tussen werkblaadjes en
oefeningen op Bingel.

35

Overzicht materiaal
Voor de leerling
Leerjaar 1
→
→
→

Werkschriften, a,b,c,d
Groeiboekje (groeit mee van 1 tot en met 6)
Oefenschriften Reken Maar! verder a/b en c/d

Leerjaar 2
→
→

Werkschriften a,b,c,d,e,f
3 oefenschriften Reken Maar! verder a/b, c/d en e/f

Leerjaar 3 tot 6
→
→
→

Werkschriften a,b,c,d,e,f
Rekenwijzer
3 oefenschriften Reken Maar! verder a/b, c/d en e/f

Voor de klas
→
→
→
→

Rekendoos voor leerjaar 1
Vertelplaten bij het voorleesverhaal Gebonk op Bonk
Wandplaten
Beloningsstickers voor elk leerjaar

Voor de leraar
→
→
→
→
→

Handleiding 1, 2, 3 (inclusief alle kopieerbladen)
Correctiesleutels van de werkschriften
Toetsmap met correctiesleutel
Remediëring-en verrijkingsmap met correctiesleutel
Zorgmap

Digitale ondersteuning
→
→
→

Bingel Max
Bingel Max excl.Bordboek
Bingel Plus
Bingel Max

Adaptieve oefeningen op Bingel
Bingel Raket leerlingenapp
Bingel Raket lerarenapp
Bordboek met personalisatiemogelijkheden
Digitale handleiding voor leraren
Instructiefilmpjes voor leerlingen
Downloadbare en aanpasbare toetsen
Differentiatiemodule op maat van elke leerling
Extra adaptieve oefeningen op Bingel
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bingel Plus

•
•
•
•
•

Meer informatie:
www.rekenmaar.be

Bingel Start

•
•

Met Reken Maar! dirigeer je je eigen
onderwijsarrangement, met jouw ideale mix
van papieren en digitale leermiddelen.
Reken Maar! staat verder voor:
>

doordachte leerlijnen

>

een haalbare timing

>

rekenplezier op maat van élke leerling in je klas

>

aandacht voor persoonsgebonden ontwikkeling

>

oefenen, herhalen, remediëren en verrijken:
op maat van elk kind!

www.rekenmaar.be

Uitgeverij VAN IN
Nijverheidsstraat 92/5
2160 Wommelgem
T 03 432 95 01
basisonderwijs@vanin.be

570243

