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Doen wat werkt!
Met Rekenhuis werkt u systematisch aan de rekendoelen voor groep 1 en 2. Rekenhuis biedt u de vrijheid de bij de doelen horende activiteiten op uw
eigen manier en in interactie met de groep vorm te geven. Elk doel wordt gevisualiseerd door middel van een foto van een concreet voorwerp, waardoor
de doelen voor de leerlingen een duidelijk ‘gezicht’ krijgen.
Rekenhuis is geen methode, maar biedt structuur en beschrijft effectieve manieren om instructie te geven op het gebied van getallen, meten en
meetkunde. U kunt Rekenhuis zien als een gereedschapskist die geen uitgeschreven en vastomlijnde activiteiten bevat, maar per doel een aantal
suggesties beschrijft die u helpen eigen activiteiten te ontwikkelen of om al ontwikkelde activiteiten aan te scherpen.
Rekenhuis betekent: doelgericht en opbrengstgericht werken, aansluitend bij de ontwikkeling van de kleuters. Dus geen lesjes die losstaan van de
thematische context, geen opdrachten die alleen in het platte vlak worden uitgevoerd, maar activiteiten die recht doen aan de wijze waarop kleuters leren.
Rekenhuis biedt u daarbij de garantie dat alle rekendoelen voldoende aan bod komen, op een manier die werkt!
Veel plezier met Rekenhuis!
Monique Jeurissen
Fonny Pasma
CED-Groep

Rekenhuis is te bereiken per email: rekenhuis@cedgroep.nl
Volg Rekenhuis ook op Twitter en Pinterest.
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Hoofdstuk 1
Rekenhuis in het kort
Rekenhuis is een hulpmiddel voor de leerkracht om de rekenontwikkeling van leerlingen in groep 1 en 2 van het (speciaal) basisonderwijs te stimuleren.
Een aantal activiteiten uit Rekenhuis is ook goed te gebruiken voor peuters en leerlingen van groep 3.
Rekenhuis is een doos met 23 doelenkaarten (groot en klein formaat): kaarten met foto’s van voorwerpen die symbool staan voor de verschillende
rekendoelen. Op de achterkant van elke kaart staat het betreffende rekendoel in kindtaal vermeld. Met behulp van de kaart en de suggesties in deze
handleiding bedenkt de leerkracht speelse thematische activiteiten.

De foto op de voorkant van de doelenkaart heeft de functie van visuele geheugensteun. Het is de bedoeling dat de leerlingen de foto associëren met
het doel waaraan gewerkt gaat worden: o ja, dat gaan we doen! Dit helpt hen sneller en gemakkelijker te focussen op het onderwerp, wat het leerproces
ondersteunt. Het op de achterkant van de kaart vermelde doel in kindtaal helpt de leerkracht om – voorafgaand aan de start van elke activiteit – het doel
actief te benoemen.
De doelenkaarten kunnen op verschillende manieren worden ingezet:
• De grote doelenkaarten kunnen aan de dagritmekaart worden bevestigd.
• De kleine doelenkaarten kunnen op tafel worden neergezet wanneer er in kleine groepen aan de rekenvaardigheid wordt gewerkt.
• De kleine doelenkaarten kunnen ook op het kiesbord worden gebruikt om aan te geven dat er in de kleine kring geoefend gaat worden met
bijvoorbeeld synchroon tellen (doelenkaart ‘ogenringen’).
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Voor de leerkracht is er deze handleiding met achtergronden bij Rekenhuis, en handleidingen per opdrachtkaart. Deze hebben de volgende opbouw:
• een uitgebreide doelenformulering voor de leerkracht
• het doel samengevat in kindtaal
• een korte beschrijving van de activiteit met differentiatiesuggesties
• suggesties voor de verwerking in hoeken
Rekenhuis kan worden ingezet naast of in aanvulling op de bestaande rekenprogramma’s van groep 1 en 2. Een aantal doelenkaarten van Rekenhuis is
daarnaast goed te gebruiken in de voorschoolse educatie, ter voorbereiding op het rekenonderwijs in de basisschool.
Rekenhuis is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot effectief onderwijs. De kracht van het werken met Rekenhuis is gelegen
in de doelgerichtheid, het gehanteerde instructiemodel, het zichtbaar maken van wat de leerlingen gaan leren en het herhalen van de routines.
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Hoofdstuk 2
Rekenhuis en de leerdoelen rekenen
In de doelenkaarten van Rekenhuis zijn alle tussendoelen uit de domeinen getallen, meten en meetkunde verwerkt, zoals opgesteld door SLO en
Freudenthal Instituut. Daarnaast wordt in enkele doelenkaarten aandacht besteed aan denkvaardigheden die voorwaardelijk zijn voor het kunnen rekenen.

Denkvaardigheden

Voor het ontwikkelen van specifieke rekenvaardigheden zijn algemene denkvaardigheden nodig. Er is een sterke overeenkomst tussen de rekenontwikkeling en de denkvaardigheden seriëren, classificeren en corresponderen (‘Piagetiaanse operaties’). Omdat dit belangrijke voorwaarden zijn voor
het leren rekenen besteden we er in Rekenhuis met drie doelenkaarten aandacht aan: matroesjka, logiblokken en koektrommel.

Getallen

Het domein getallen kent drie leerlijnen:
• omgaan met de telrij
• omgaan met hoeveelheden
• omgaan met getallen

De ontwikkeling van deze leerlijnen verloopt redelijk parallel en in samenhang. Per leerling kunnen er wel verschillen zijn; zo kan de ene al veel
eerder de symbolen herkennen en kan de andere weer eerder resultatief tellen. Binnen elk van de drie leerlijnen is wel een logische opbouw aan te
geven. Bij het omgaan met de telrij moet een leerling bijvoorbeeld eerst goed akoestisch kunnen tellen om vervolgens te kunnen tellen in sprongen.
De SLO biedt een mooie visuele weergave van deze drie leerlijnen, te vinden op www.digilijnrekenen.nl.
Uiteindelijk verwachten we dat de drie leerlijnen op ongeveer zesjarige leeftijd samenvallen. De leerling beschikt dan over ‘elementair getalbegrip’.
Hij ziet bijvoorbeeld het getalsymbool ‘6’, kan dit uitspreken als ‘zes’ en legt er zes potloden bij. Dit is een cruciaal moment; deze leerling is eraan
toe om bewerkingen met hoeveelheden uit te voeren. Het sommetjes maken kan beginnen!

Omgaan met de telrij
De leerling begint eerst willekeurig wat telwoorden te gebruiken en leert spelenderwijs de telrij akoestisch foutloos op te zeggen. Wanneer dit tellen
goed gaat, dan zijn de volgende stappen terugtellen, verder tellen vanaf een willekeurig getal en tellen met sprongen.
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De volgende doelenkaarten hebben betrekking op de leerlijn omgaan met de telrij: fluitje, vingerpopje en kikker.

Omgaan met hoeveelheden
Bij de leerlijn omgaan met hoeveelheden leren de leerlingen hoeveelheden te vergelijken, te tellen en hoeveelheden te veranderen (meer, minder,
splitsen, delen). Bij het vergelijken van hoeveelheden kunnen ze dit al zonder ook daadwerkelijk te tellen; je kunt namelijk ook vaak hoeveelheden
vergelijken op het oog, of je moet wel schatten omdat de hoeveelheid niet te tellen is, zoals zand of water.
De ontwikkeling van de telvaardigheid van hoeveelheden start met asynchroon tellen: het kind wijst voorwerpen aan en noemt telwoorden. Er is
nog geen sprake van een een-op-eenrelatie.
De volgende stap is dat het kind de een-op-eenrelatie goed begrijpt: bij elk voorwerp hoort één getal. Het kind telt nu synchroon.
Op een bepaald moment ontdekt het kind dat het laatst genoemde telwoord de totale hoeveelheid aangeeft. Men spreekt dan van resultatief tellen.
Een voorbeeld: ‘Hoeveel auto’s staan hier?’ Het kind begint te tellen en stopt nadat het alle auto’s heeft geteld. Bij de herhaling van de vraag gaat
het de auto’s weer opnieuw tellen. Dit kind kan in dit geval wel goed synchroon aanwijzend tellen, maar heeft de mijlpaal van het resultatief tellen
nog niet bereikt.

Na de mijlpaal van het resultatief tellen, gaat het tellen van hoeveelheden steeds handiger. In een hoeveelheid wordt structuur aangebracht om
sneller te kunnen tellen, bijvoorbeeld door de voorwerpen één voor één weg te schuiven, op een rij te leggen of paarsgewijs neer te leggen.
Dit paarsgewijs tellen legt de basis voor verkort tellen. Tevens leren de leerlingen getalbeelden herkennen zonder daarbij synchroon te hoeven
tellen (vingerbeelden, dobbelsteenpatronen, turfmodel).
Spontaan of gestimuleerd door de leerkracht leren de leerlingen om de getelde hoeveelheid te representeren door evenveel blokjes neer te leggen
of stippen te zetten. Om er nog meer structuur in aan te brengen wordt er gebruikgemaakt van grafieken.

Een hoeveelheid kan ook veranderen. De leerlingen leren al snel dat je een hoeveelheid voorwerpen ook kunt delen. Vaak moeten ze al iets eerlijk
delen met vriendjes, broertjes en/of zusjes. Ze leren ook dat je niet altijd eerlijk kunt delen; de één krijgt meer dan de ander.
Voor het verkort leren optellen en aftrekken is kennis van splitsen heel belangrijk. In groep 2 wordt dit begrip geïntroduceerd en doen de leerlingen
ervaring op met splitsen, met veel materialen en steeds wisselende hoeveelheden.
Naast het delen of splitsen van een hoeveelheid, kan het aantal ook veranderen door er een aantal bij te doen of af te halen.

De volgende doelenkaarten hebben betrekking op de leerlijn omgaan met hoeveelheden: ogenringen, handboeien, flesjes, theedoek, knikkers en
splitsdoosje.

Omgaan met getallen
Het kind ontdekt dat een cijfer of een getal veel betekenissen heeft: het kan een leeftijd aanduiden, een huisnummer, een schoenmaat, een plaats
in de telrij, een hoeveelheid, enzovoort.
In samenhang met de andere rekenleerlijnen beginnen de kinderen de symbolen van cijfers en getallen te herkennen en te benoemen. Een
symbool wordt al snel gekoppeld aan een hoeveelheid (‘Tel de blokjes en leg het juiste getalkaartje erbij’ of ‘Pak evenveel scharen als er op het
getalkaartje staan’). Wanneer de telrij goed bekend is en de symbolenkennis aanwezig is, kunnen de symbolen in de juiste volgorde worden gelegd.
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Kaart 1:

Matroesjka | seriëren

Doelen:

a. Begin groep 1 hebben de leerlingen tenminste ervaring opgedaan met
het op volgorde leggen van concrete voorwerpen.
b. Eind groep 2 kunnen de leerlingen een reeks op volgorde leggen op
basis van één kenmerk in het platte vlak. De leerlingen kunnen daarbij
ook het onderscheidende kenmerk herkennen en benoemen.
c. Eind groep 3 kunnen de leerlingen beredeneren wat de volgende in een
reeks is; dit kunnen ze met figuren of getallenreeksen.

Doel in kindtaal:

We gaan leren hoe we voorwerpen of plaatjes in de goede volgorde kunnen
leggen.
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Introductie op de routine ‘matroesjka’

Vertel de leerlingen dat de boeken uit de boekenbak weer netjes in de kast
gezet moeten worden, want er komen nieuwe boeken in de boekenbak.
Hoe kunnen we een net rijtje maken? Nodig de leerlingen uit om
verschillende oplossingen te bedenken. Geef de leerlingen nadenktijd en
laat hen verschillende oplossingen noemen en eventueel toelichten. Kies
díe oplossing die aansluit bij het doel seriëren. ‘Dát vind ik een goed idee,
dat gaan we doen.’
Pak het kaartje met de matroesjka (en indien voorhanden het concrete
poppetje) en noem het doel van deze activiteit: we gaan leren hoe we de
boeken van groot naar klein in de boekenkast kunnen zetten.

Van makkelijk naar moeilijk

Vervang het concrete materiaal door steeds abstracter materiaal
(bijvoorbeeld logiblokken, Seriant, of afbeeldingen van concrete voorwerpen
of abstracte figuren). Breng verdieping aan door te seriëren op meerdere
kenmerken: van groot en dik naar klein en smal of van donker naar licht en
tegelijkertijd van groot naar klein.

Verwerking in hoeken

In verschillende winkelthema’s is het een dankbaar onderwerp: schoenendozen staan op maat gesorteerd, van groot naar klein. In het thema
restaurant staan de borden in de keuken netjes van groot naar klein op
elkaar gestapeld.
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