Zomerschool rekenen MBO College Zuid van het ROC van Amsterdam 2014-2015
Aan de zomerschool Rekenen deden studenten mee die slecht zijn in rekenen en bij een meting lager
scoren dan 2F niveau. Het doel was om tijdens de Zomerschool Rekenen het rekenniveau van de
deelnemende studenten te verhogen om daarna beter te kunnen meekomen in de lessen rekenen.
Het lesprogramma bestond uit vijf lesdagen van 7 t/m 11 juli 2014. De lessen waren van 10.00 tot
16.00 uur. Er werd afwisselend aandacht besteed aan de domeinen getallen, verhoudingen, meten &
meetkunde en verbanden. Er was klassikale uitleg, maar de studenten gingen ook zelf aan de slag
onder begeleiding van de docenten. De studenten werkten met vier readers over de vier domeinen
van rekenen op niveau 2F.
Inschrijven voor de Zomerschool Rekenen kostte € 50, -. Degenen die 100% aanwezig waren
ontvingen de helft van dit bedrag (€ 25, -) weer terug. Bij 100% aanwezigheid ontvingen zij een
bewijs van deelname.
Drieëntachtig studenten meldden zich aan waarvan drieënzestig studenten daadwerkelijk startten.
Gedurende de week haakte er één af, één kreeg een scooterongeluk, één leerling kwam maar drie
dagen opdagen.
De studenten startten de week met een nulmeting op 1F, gemiddeld scoorden ze hier een 5,5 voor.
Aan het eind van de week namen we bij hen een 2F toets af, gemiddeld scoorden ze hiervoor 6.2.
Er gaven zeven docenten les met ieder een eigen groep. Het groepje van het laagste niveau (onder
1F) bestond uit 5 leerlingen, de groep van het hoogste niveau uit 12 leerlingen.
Zestig studenten hebben hun bewijs van deelname behaald op niveau 1F of 2F.
Uit de evaluatie en ook tijdens de uitreiking van de bewijzen van deelname bleek dat de leerlingen
heel blij zijn met het aanbod van de Zomerschool. Ze zeiden en schreven dat ze eindelijk hebben
leren rekenen.
Het filmpje van de ROCvA Zomerschool 2014 is via onderstaande link online te bekijken:
http://youtu.be/tYaHGCZxHO4
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