1.6 Good practices mbo
Wednesday, April 13 2016
Room: Steunpuntmbo

Wat zijn de meest succesvolle werkvormen in jouw (reken)lessen?
- Denk aan didactische werkvormen, spelletjes, maar ook het bespreken van
toetsvragen kan succesvol zijn...
Steun- en plusuur

Eerste les inventarisatie motivatie voor rekenen

Goede starters, differentieren, kahoot
Rekenbingo
Ezelsbruggetje metriekstelsel

Rekenbingo, ganzenbord en dan de som van de dobbelsteen is de zet
Kahoot, Canadees Vermenigvuldigen, 24 games, tempo-toets, zelf rekenbladen
maken via rekenblad.nl
Regelmatig formatief toetsen met Socrative

Kaprekar (aftrekken)
Binair sudoku
Geheim getal
Sommenprinter.nl
Juniper green (Canadese variant)
Ultimate tic tac toe
Filmpjes om rekenen tastbaar te maken

Werkvorm vakantie boeken

Uitleg

Aanvullend

We hebben een steun- en plusuur
geroosterd. Iedere leerling gaat of
naar een vak waar hij moeite mee
heeft (lage score) of naar een uur met
verrijking/verdieping. De goede
rekenaar volgt zo minder verplichte
rekenuren dan de leerling met moeite
met rekenen.
Allereerste les:
Alle studenten op een memopapiertje
3 dingen laten schrijven: 1 Naam, 2.
welk cijfer zou jij het vak rekenen
geven (niet: wat haal je op rekenen,
wel: Hoe vind je het vak rekenen, 3:
Motivatie. Docent ordent de briefjes
op cijfer. Dit heeft een dubbel doel:
Studenten laten zien dat ze niet de
enige zijn die rekenen moeilijk of niet
leuk vinden. Docent heeft snel beeld
over achtergrond van student.
Vervolgens kan docent gesprek
aangaan in de klas.

Kim Holland Danst Met De Chinezen
Mee: km - hm - dam - m - dm - cm mm

Toelichting op goede/foute antwoord
kun je zelf invoeren. Studenten
werken in eigen tempo door de
opgaven.

Twee filmpjes van ROC Leiden waarin
stapsgewijs wordt aangegeven hoe
bepaalde berekeningen moeten
worden uitgevoerd.

1 Inhoud zwembad:
https://www.youtube.c
om/watch?v=27KAK6_l
LaU
2
Trampoline ingraven:
https://www.youtube.c
om/watch?v=4snGtnXvZQ

Laat studenten berekenen hoeveel
geld ze nodig hebben voor een
vakantie: vliegticket, overnachting,
openbaar vervoer, zakgeld etc.

Powerpoint van een
dergelijke opdracht bij
de opbrengsten van
workshop 1.6

