
Om   te   bepalen   wat   we   kunnen   hanteren   we   een   aantal   uitgangspunten  
● Leerlingen   kunnen   bij   het   lesmateriaal   wat   we   regulier   gebruiken,   dat   is   al   online   en  

af   en   toe   gebruiken   ze   een   werkblad   (als   pdf   prima   te   delen);  
● We   gebruiken   in   de   1e   en   2e   klas   ook   al   digitale   tools   zoals   Blutick   en   Quizalize   die  

we   kunnen   inzetten.   Sommigen   wellicht   ook   Goformative  
● Er   zijn   verschillende   youtube   kanalen   (Wiskunde   Academie   /   Marcel   Eggers   /  

Rekentube,   Meneer   de   Wijse   e.a.)   met   goede   uitleg   video’s   op   praktisch   alle  
onderwerpen.   De   NvvW   heeft   ook   een   overzicht   dat   ze   bijhouden   op  
https://nvvw.nl/2020/03/15/open-lesmateriaal/  

● Leerlingen   kunnen   foto’s   van   gemaakt   werk   inleveren   via   Google   Classroom  
● Feedback   kunnen   geven   op   werk   vinden   we   belangrijk   om   de   leerling   bij   te   sturen   en  

te   begeleiden  
● We   zullen   in   drie   weken   wellicht   niet   alle   stof   kunnen   doen   die   we   normaal   die.   We  

brengen   dat   terug   tot   ong   75%   en   we   focussen   daarbij   de   de   essentiële   lesstof.   Dat  
moeten   we   gezamenlijk   vaststellen.   Voor   leerjaar   1   moet   dat   een   combi   zijn   van   een  
docent   jaar   1   en   2   en   voor   jaar   3   een   combi   van   een   docent   jaar   2   en   3  

 
Wat   een   uitgangspunt   zou   moeten   zijn   maar   wat   ik   niet   met   zekerheid   weet   of   dat   in   de  
praktijk   ook   echt   zo   is  

● Iedere   klas   heeft   een   classroom   wiskunde   met   de   vakdocent   waarin   materiaal   en  
links   gedeeld   worden  

● Het   huiswerk   wordt   standaard   in   de   classroom   agenda   genoteerd   op   de   dag   /   uur   dat  
de   les   ingeroosterd   staat  

 
Vragen   die   ik   heb:  

● Vinden   we   onze   instructie   effectiever   op   sommige   momenten   dan   het   aanbieden   van  
en   instructievideo,   ofwel   willen   we   de   mogelijkheid   om   met   de   hele   klas   op   hetzelfde  
moment   een   contact   te   hebben   in   beeld   en   geluid?  

● Staan   we   open   voor   een   ‘spreekuur’   online   (chat/beeld/geluid?)   voor   het   stellen   van  
vragen.   Op   welke   momenten,   hoe   lang   en   hoe   vaak?  

● Werken   de   leerlingen   deze   week   aan   de   leerdoelen   die   ze   al   zouden   doen?   Bieden  
we   deze   opdrachten   aan   en   leveren   de   leerlingen   hun   gemaakte   werk   in   via   Google  
Classroom   zodat   we   het   kunnen   beoordelen.   Hoe   weten   we   dan   of   de   leerling   het  
zelf   gemaakt   heeft.  

 
 
Ik   zou   graag   de   leerlingen   structuur   willen   geven   in   de   vorm   van   een   lesbrief   per   week  
waarin   wel   per   les   de   inhoud   aangegeven   staat,   maar   met   ruimte   voor   de   leerling   om   een  
deel   eigen   planning   te   volgen   erin.   Een   voorbeeld   vind   je   in   de   bijlage.  
 
De   opbouw   bestaat   uit:  
Leerdoel   aangeven   en   per   leerdoel  

Instructie   video  
Theorie   samengevat   (tekst/beeld)  
Verwerkingsopdracht  
Met   mogelijkheid   tot   vragen   stellen  

https://nvvw.nl/2020/03/15/open-lesmateriaal/


Inleveropdrachten   (niet   voor   alles)   waarop   de   leerling   feedback   krijgt    en/of  
Een   quiz   (of   twee)   om   de   check   te   doen   waar   ze   staan  

 
 
 
Vakinhoud   jaar   1  
Wel   doen: Oppervlakte   en   omtrek    van   samengestelde   rechthoekige   figuren  

Inlijsten   bij   oppervlakte  
Wel   doen: Letterrekenen:   herleiden   +   -   x   :    en   enkele   haakjes   wegwerken,   kwadraten  

 
 
Niet   doen: Oppervlakte   en   omtrek   cirkels  

Inhoud  
Lengte-   en   oppervlaktematen   omrekenen  
Dubbele   haakjes,   hogere   machten  

 
Voor   later   in   het   jaar   staat   nog   op   het   programma   (we   moeten   kijken   wat   we   daar   nog   ik  
willen)  

Rekenen   met   procenten   (deel   berekenen,   %   berekenen,   %   verandering)  
Lineaire   formule   opstellen  
Periodieke   verbanden   

 
Overigens   in   vergelijking   met   vorig   jaar   doen   we   nu   niet   (staat   niet   in   het   plan)  

Construeren   en   vragen   met   middelloodlijn   /   bissectrice  
Machtsregels  
Aanzichten   en   uitslagen  
Schaalrekenen  
Breuken   vermenigvuldigen   en   delen  

 
 
 
Vakinhoud   jaar   2  
 
Heeft   nog   tijd   over   dit   jaar.   De   leerlingen   moeten   nog   werken   aan   kwadratische   verbanden  
tekenen,   aflezen   en   oplossen   met   ontbinden   in   factoren.   Het   andere   onderwerp   is   Inhoud   en  
vergroting.   Daarvan   moeten   de   leerlingen   weten   wat   inhoud   is,   de   inhoud   kunnen   berekenen  
van   diverse   ruimtefiguren,   het   oppervlakte   kunnen   berekenen   van   ruimtefiguren   en  
inhoud/oppervlakte   berekenen   na   een   vergroting.  
Voorstel   van   mij   (xxxxxx)   is   om   de   leerlingen   dit   laatste   onderwerp   (inhouden   vergroting)  
thuis   te   laten   maken.   Relatief   makkelijker   dan   bijvoorbeeld   ontbinden   in   factoren.  
 
  


