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Voorwoord

Hoe geef je rekenonderwijs aan nieuwkomers? Hoe bepaal je hun rekenvaardigheden? Welke toetsen
kun je afnemen?
Allemaal vragen waarmee u te maken krijgt zodra er nieuwkomers op school komen. Deze uitgave
biedt leerkrachten met nieuwkomers handvatten om hun rekenonderwijs goed vorm te geven.
Het gaat om leerlingen die instromen in de groepen 3 tot en met 8 van het (speciaal) basisonderwijs.
We maken gebruik van de bestaande rekenprogramma’s Kwint en Maatwerk rekenen en leggen
duidelijk uit hoe u op een aangepaste manier met deze programma’s kunt werken. U kunt lezen wat
u in de beginperiode met deze leerlingen kunt doen als ze nog heel erg moeten wennen.
Verder vindt u aanwijzingen om het rekenniveau van de leerlingen vast te stellen. En met welke
onderdelen uit Kwint of Maatwerk rekenen de leerlingen vervolgens kunnen gaan oefenen.
We hopen u hiermee op weg te helpen naar goed rekenonderwijs voor nieuwkomers!
Mocht u nadere informatie over het rekenonderwijs aan nieuwkomers willen of hulp nodig hebben bij
het vormgeven van het rekenonderwijs aan uw nieuwe leerlingen, dan kunt contact opnemen met de
CED-Groep (www.cedgroep.nl).
oktober 2016
de auteurs
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1. Inleiding

Wanneer basisscholen nieuwkomers aangemeld krijgen, ligt de eerste zorg op het gebied van
sociaal-emotionele aspecten en de taalontwikkeling. Al snel moeten de leerlingen ook aan de slag
met rekenen. De situaties zullen per school en per leerling enorm verschillen. In ieder geval is het
van belang om snel een beeld te krijgen van de rekenvaardigheden van een leerling en van de
eventuele achterstand.
Zodra de leerling daaraan toe is, kan een start gemaakt worden met het Nederlandse rekenen.
Gebruik een periode van enkele weken als startperiode waarin u de leerling laat wennen aan
rekenen, u laat de leerling de benodigde rekentaal verwerven en u probeert een beeld te krijgen van
de rekenvaardigheden van de leerling. Voor de invulling van de startperiode maakt u gebruik van de
materialen van Kwint en Maatwerk rekenen. In hoofdstuk 2 en 3 leest u meer over hoe u deze
startperiode vorm kunt geven.
Belangrijk onderdeel van de startperiode is het bepalen van het niveau van de leerlingen om daarna
de juiste oefenstof te selecteren uit Kwint en/of Maatwerk rekenen. Voor het bepalen van het niveau
gebruikt u de instaptoetsen van Maatwerk rekenen. Nadat u het instapniveau van de leerling bepaald
heeft en weet welke vervolgactiviteiten nodig zijn, gaat u met de desbetreffende leerling aan de slag.
Er zijn verschillende mogelijkheden: een leerling kan instromen in de reguliere groep, een leerling
moet aan de slag met Kwint of hij werkt met Maatwerk rekenen. In hoofdstuk 3 staat
uitgebreid toegelicht hoe u het niveau van de leerlingen kunt bepalen en welke vervolgactiviteiten
er zijn.
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2. Startperiode rekenen

Het is belangrijk om voor nieuwkomers op school bewust aandacht te schenken aan de startperiode.
In de startperiode gaat het om twee dingen:
1. De leerling laten wennen aan rekenen en aan de rekentaal.
2. Een beeld krijgen van de rekenvaardigheden van de leerling.
De duur van de startperiode is van verschillende factoren afhankelijk en zal per school en per leerling verschillen. Het is de bedoeling dat aan het eind van de startperiode begonnen wordt met
instructie en oefenen.
Voor de startperiode worden onderdelen uit de programma’s Kwint en Maatwerk rekenen gebruikt.
Hieronder wordt toegelicht welke onderdelen dat zijn.

2.1

De leerling laten wennen aan rekenen en aan de rekentaal

Om de leerlingen te laten wennen aan rekenen, bijvoorbeeld aan de getallen, volgorde van getallen
en de bewerkingen, kunt u gebruikmaken van de diagnostische activiteiten en de oefenactiviteiten die
beschreven staan achter het tabblad Intake in de Handleiding van Kwint. De diagnostische activiteiten
uit Kwint zijn oorspronkelijk bedoeld om het niveau van leerlingen te kunnen bepalen. Omdat we in
deze brochure de toetsen van Maatwerk rekenen gebruiken om het rekenniveau van de leerlingen te
bepalen, kunt u de observatiepunten die bij de verschillende activiteiten staan, overslaan. Ook het
gebruik van de checklist waarnaar verwezen wordt aan het eind van de activiteit, kunt u overslaan.
We zetten deze activiteiten in als spelactiviteiten in de wenperiode.

Spelactiviteiten in de startperiode
De spelactiviteiten die u gebruikt in de startperiode vindt u als diagnostische activiteiten 1.1 tot en
met 1.14 in Kwint (achter het tabblad Intake vanaf blz. 1). U gebruikt de observatiepunten en de
checklist daarbij niet.
De spelactiviteiten staan genoemd en genummerd op pagina 1 achter het tabblad Intake. Om de
volgorde van de spelactiviteiten te bepalen, kunt u het stroomschema op de volgende blz. gebruiken.
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Tovertekeningen tot 10, 20 en 100

Gaat vlot tot 10 of 20

Gaat vlot tot 100

Getallenboog

Sterrenspel

Zoek er twee bij
elkaar

Kralenketting

Boek

Lepels bonen
tellen

Opgavenbladen
tot 100

Sommenrijgen

Splitsbakje of
Bamzaaien

Rijtje bonen

Opgavenbladen
tot 10 of 20

Sommenrijgen

Lepels bonen
tellen

Splitsbakje of
Bamzaaien

Brieven sorteren

Flitsen getalbeelden
tot 20

Tovertekeningen
met sprongen

U begint dus bij de Tovertekeningen. Aan de hand van de Tovertekeningen bepaalt u of de leerling
doorgaat met de linkerstroom van het schema of de rechterstroom. Wanneer een leerling tovertekening 4 goed maakt, gaat hij naar rechts. Zo niet, dan gaat hij naar links.
Als een leerling spelactiviteiten van de linkerstroom goed doet, kan overgestapt worden op de
rechterstroom. Andersom kunnen leerlingen die vastlopen aan de rechterkant spelactiviteiten doen
van de linkerhelft. Wanneer twee spelactiviteiten naast elkaar in het schema staan en met elkaar
verbonden zijn, zoals bij Kralenketting en Boek, dan kunt u ze allebei inzetten of een keuze maken.
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Oefenactiviteiten in de startperiode
Ook de oefenactiviteiten uit Kwint (achter het tabblad Intake vanaf pag. 19) kunt u in de startperiode
gebruiken om de leerlingen te laten wennen aan het rekenen en de rekentaal. De leerlingen kunnen
de activiteiten na een korte uitleg individueel of in groepjes uitvoeren. De oefenactiviteiten die
aangekruist staan in de kolom intake (zie overzicht op pagina 19 achter het tabblad Intake) zijn voor
alle leerlingen geschikt. De andere activiteiten zijn van een hoger niveau. Afhankelijk van het niveau
van de leerlingen kunt u ook de oefenactiviteiten Kwintetspel, Memory en Duizendpoot gebruiken.

Rekentaal
Voor de rekentaal kunt u gebruikmaken van de Lijst rekenwoorden in de map van Kwint op pagina 27
achter het tabblad Algemene handleiding. Tijdens de verschillende oefenactiviteiten is het belangrijk
de rekenwoorden veel te herhalen en te benadrukken. Gebruik ze altijd in een context.

2.2

Een beeld krijgen van de rekenvaardigheden van de leerling

Om gericht aan de slag te gaan met rekenen is het noodzakelijk om een nauwkeurig beeld te krijgen
van de rekenvaardigheden van de leerlingen. Daarvoor gebruikt u de toetsen van Maatwerk rekenen.
In het volgende hoofdstuk wordt het gebruik uitgebreid toegelicht.
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