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Inleiding
Bij effectieve (reken)instructie wordt gebruik gemaakt van het directe instructiemodel. Het IGDI-model voegt de elementen ‘interactie’ en ‘differentiatie’ toe in de
dagelijkse instructie. Beide lesmodellen sluiten aan bij de verschillende leervermogens van kinderen en geven een duidelijke structuur in de les:
-

Gezamenlijke start (warming-up)
Interactieve instructie en begeleid inoefenen
Zelfstandige verwerking
Verlengde instructie
Nabespreking en afsluiting

Hoe pas je de kern van deze directe instructie toe in de rekenles? Op de volgende pagina vindt u een kijkwijzer waarmee u kunt bepalen of de rekenles voldoet aan
de principes van directe instructie. Een toelichting op de verschillende lesonderdelen vindt u op bladzijden daarna.
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Rekeninstructie								

+

Warming-up (5 minuten)
• Oefen interactief en speels rekenopgaven (coöperatieve werkvorm)
• Zorg dat elke leerling meedenkt en een kladblaadje heeft
• Zorg voor een vlot tempo
• Geef de opgaven in een geleidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad
Start van de instructie (terugblik oriëntatie 5 minuten)
• Benoem het lesdoel in kindertaal (kort en krachtig)
• Noteer het lesdoel op het bord, eventueel met een voorbeeldopgave
• Verwoord het rekenonderwerp: Wat gaan we leren? Waarom gaan we dit leren?
• Bevraag de leerlingen: Hoe doen we het nu? Wat weet je van dit rekenonderwerp?
(voorkennis ophalen).
• Geef lesoverzicht aan (opbouw)
Interactieve instructie en begeleid inoefenen (kern van de instructie 15 minuten)
• Breng een open rekenprobleem in (oriëntatie nieuw rekenonderwerp)
• Stel uitnodigende en open vragen, speel af en toe de domme August
• Differentieer in de vraagstelling naar niveau van de leerlingen
• Gebruik concreet materiaal, schematische tekening of model ter ondersteuning
• Elke leerling denkt mee en gebruikt een kladblaadje
• Geef denktijd alvorens een beurt te geven en kaats de antwoorden
• Zorg voor betrokkenheid, vaart en interactie
• Laat leerlingen enkele oplossingen inbrengen en zet deze op het bord
• Geef feedback op oplossingsmanieren van leerlingen
• Zorg dat de gewenste oplossingsmanier duidelijk is, denk hardop (modeling)
• Oefen een aantal opgaven samen (begeleid inoefenen)
• Ga na of alle leerlingen de leerstof begrijpen
Zelfstandige verwerking (30 minuten)
• Differentieer activiteiten en oefenmateriaal naar niveau van de leerlingen
• Zorg dat alle leerlingen direct aan de slag gaan
• Loop servicerondje (leerlingen weten dat hun werk wordt gecontroleerd)
• Zet coöperatieve werkvormen in
Verlengde instructie: instructietafel tijden zelfstandige verwerking (10 minuten)
• Stem de verlengde instructie af op het niveau van de leerlingen
• Stel denk- en leervragen, alle leerlingen denken na en gebruiken een kladblaadje
• Zorg dat het didactisch hulpmateriaal aansluit bij het handelingsniveau van de leerlingen
• Selecteer opgaven (differentieer naar hoeveelheid, tijd en moeilijkheidsgraad)
Nabespreking (5 minuten)
• Bespreek de samenwerking (procesfeedback)
• Bespreek de inhoud van de opgaven (taakfeedback)
• Bevraag de leerlingen: Wat heb je geleerd? Leerlingen maken korte notities.
• Vat samen en geef een vooruitblik. Hoe gaan we verder met dit rekenonderwerp?
								
								

+ dit pas ik toe; heb ik gezien in de rekenles
- dit pas ik niet toe; is niet gezien in de rekenles
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Groepsinstructie Rekenen
Hieronder vindt u een korte toelichting op de verschillende onderdelen ter versterking van uw rekenles.
Warming-up (5 minuten)
Vertel de leerlingen wat ze gaan oefenen. De leraar start de rekenles met speelse rekenopgaven die interactief geoefend worden. Dus geen blad vol sommen.
De opgaven hebben betrekking op het automatiseren of memoriseren van rekenfeiten. Het kunnen rekenfeiten zijn die nodig zijn in de komende les, maar
ook opgaven die herhaald of onderhouden dienen te worden. Van belang is dat alle leerlingen mee kunnen doen en dat er een geleidelijke opbouw in
moeilijkheidsgraad van opgaven is. In de instructie staan bijvoorbeeld opgaven als 5 x 35 centraal. De inhoud van de warming-up kan dan opgebouwd worden
met als eerste het oefenen van de tafels, bijvoorbeeld opgaven als 5 x 3 en dan opgaven als 5 x 30 (van makkelijk naar moeilijk). Op deze wijze worden de
leerlingen betrokken bij de les en het bevordert hun concentratie.
Start van de instructie (5 minuten)
De instructie start met het benoemen van het doel van de rekenles in kindertaal. De leraar noteert dit op het bord. Voor jonge kinderen kan een voorbeeldopgave
inzichtelijk maken wat zij gaan leren in de les. De leraar heeft van tevoren nagedacht voor welke leerlingen de instructie bedoeld is en wat het lesdoel is.
Wanneer een nieuw rekenonderwerp geïntroduceerd wordt, doen alle leerlingen mee. Bij een herhaling van het rekenonderwerp gaan de sterke rekenaars
verder met verrijking. Bij het aanbieden van varia strategieën, verdiepende of verrijkende onderwerpen kunnen zwakke rekenaars zelfstandig of in groepjes de
basisvaardigheden extra oefenen. Kortom de rekenles varieert in aanbod en lesdoel, afhankelijk van de onderwijsbehoeften van leerlingen. Hierbij wordt expliciet
besproken wat de leerlingen gaan leren, waarom zij deze kennis of vaardigheden nodig hebben en hoe zij dit nu doen. De voorkennis van leerlingen wordt
opgehaald en geactiveerd. Vervolgens geeft de leraar aan wat de opbouw van de les is. De lesonderdelen worden kort benoemd en geeft structuur aan de
rekenles. Bovendien wordt duidelijk wat van leerlingen verwacht wordt. Dit stimuleert hun motivatie en zelfstandigheid.
Interactieve instructie en begeleid inoefenen (kern van de instructie 15 minuten)
De leraar heeft duidelijk het lesdoel voor ogen en weet waar de leerlingen in de leerlijnen rekenen staan. Bij een nieuw onderwerp (oriëntatie via instapprobleem)
wordt een interactieve of coöperatieve werkvorm ingezet om samen de context en de eigen strategieën te verkennen. De leraar stelt uitnodigende en open
vragen. Hij speelt de domme August door zich bewust van de domme te houden en heeft dan de bedoeling leerlingen aan te zetten tot extra inspanningen. Indien
het rekenonderwerp een herhaling is gaan de leerlingen samen de oplossingsmanieren inoefenen, vergelijken en leren zij deze eventueel te verkorten. De leraar
sluit aan bij wat de leerlingen kunnen en stuurt aan op niveauverhoging (handelingsniveaus). De gewenste oplossingsmanier wordt voorgedaan door de leraar of
leerling.
Wanneer het rekenonderwerp bij de leerlingen bekend is, kan dit tijdens een instructie ook in een nieuwe contextsituatie toegepast worden. Tijdens de instructie
wordt gedifferentieerd op niveau door aandacht te schenken aan de verschillende handelingsniveaus binnen een rekenonderwerp. Van concreet materiaal, naar
een schematische tekening of model en abstracte somnotatie.
Alle leerlingen denken mee tijdens de instructie en noteren hun eigen tussenstappen en notities op een kladblaadje. Op deze wijze zijn zij actief betrokken
én krijgt de leraar veel informatie over de mate van begrip en/of beheersing van wat geïnstrueerd wordt. Tijdens de instructie geeft de leraar feedback op de
oplossingsmanieren (strategieën). Alle leerlingen maken eerst een aantal opgaven om te checken of de leerstof uit de instructie door alle leerlingen begrepen
wordt alvorens de leraar de kinderen zelfstandig de stof laat verwerken.
Zelfstandige verwerking (30 minuten)
Tijdens de fase van zelfstandige verwerking gaan leerlingen individueel of samen direct aan de slag met rekenopgaven of -activiteiten (rekenspel). Zij maken
opgaven die geselecteerd zijn door de leraar naar het niveau van de leerlingen en die zij zelfstandig kunnen uitvoeren. De leraar loopt systematisch rond om
leerlingen te stimuleren, het leerlingenwerk te controleren en geeft directe feedback op de taak (goed of fout) en op de aanpak (oplossingsmanieren). Indien
leerlingen de opgaven nog niet zelfstandig kunnen uitvoeren, komen zij aan de instructietafel bijeen. Leerlingen die de verwerkingstaak of -activiteiten klaar
hebben, kijken hun eigen werk na aan de nakijktafel. Zij noteren hoeveel opgaven zij goed gemaakt hebben. Leerlingen kunnen elkaar eventueel hulp bieden,
indien dit nodig blijkt.
Verlengde instructie aan instructietafel tijdens zelfstandige verwerking (15 minuten)
De leraar nodigt kinderen uit om aan de instructietafel een verlengde instructie te volgen op basis van zijn inschatting van onderwijsbehoeften; ook
kunnen leerlingen zelf kiezen of ze deelnemen. De leraar stemt de verlengde instructie af op het niveau van de leerlingen. Deze instructie is anders dan de
groepsinstructie. De leraar biedt hulp aan de leerlingen die een verlengde instructie nodig hebben, door in te gaan op de problemen die deze leerlingen hebben
bij het bereiken van het lesdoel. Deze instructie is meestal meer op concreet niveau en met eenvoudigere getallen. De leraar staat model voor de strategie
en aanpak. De leraar gaat via denk- en leervragen na of leerlingen alleen maar nadoen of dat ze het ook echt begrijpen. Alle leerlingen doen actief mee en
denken na in de verlengde instructie. Vervolgens maakt de leraar een selectie uit de opgaven die deze leerlingen zelfstandig gaan maken, hierbij wordt rekening
gehouden met hoeveelheid, tijd en moeilijkheid.
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Voorafgaand aan de les kan er ‘pre-teaching’ gegeven worden, zodat het rendement van de groepsinstructie hoger zal zijn. Leerlingen weten al wat komen gaat,
de benodigde voorkennis is opgehaald en ze hebben al geoefend met de stof.
Eén keer per week wordt de tijd die voor de verlengde instructie staat gebruikt voor de goede rekenaars. Tijdens dit instructiemoment worden de
verrijkingsopgaven besproken en wordt er verdiepende instructie gegeven. De leraar sluit aan bij wat de leerlingen doen en stuurt aan op niveauverhoging
(handelingsniveaus) of efficiënte oplossingsmanieren.
Nabespreking (5 minuten)
Aan het eind van de les bespreekt de leraar met de kinderen hoe er samengewerkt is (procesfeedback). Vervolgens geeft hij ook feedback op de inhoud
(taakfeedback). Enkele opgaven worden nabesproken, echter niet opnieuw geïnstrueerd. Tot slot blikt hij terug op de les en worden de leerlingen gevraagd om
onder woorden te brengen wat zij geleerd hebben in de les. De leerlingen maken bijvoorbeeld notities in hun notitieschrift. De leraar vat dit samen en geeft een
vooruitblik op de komende rekenles. Hij verwoordt daarbij hoe zij verder gaan met het rekenonderwerp uit deze les. In de nabespreking worden met name de
succeservaringen benoemd.
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