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TUTOREN
HANDLEIDING
“Kids don’t care how much you know, until they know how much you care.”

Welkom!
Voor je ligt de tutorenhandleiding. In deze handleiding is
een heleboel nuttige informatie te vinden met betrekking tot
de rekenfaculteit. De handleiding sluit aan bij het
beoordelingsformulier dat is terug te vinden in BIJLAGE 1
en is bedoeld om jou te ondersteunen bij je ontwikkeling als
tutor. Er zal veel informatie op je afkomen de komende
periode maar met deze handleiding heb je altijd iets om op
terug te vallen. Wanneer iets niet meteen duidelijk is, geen
stress. Je nieuwe collega's staan altijd voor je klaar en
helpen je graag verder! Veel plezier bij het lezen van de
handleiding!
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Introductie
"HET UITEINDELIJKE DOEL VAN

Sinds 2015

De universiteit van Amsterdam heeft

wordt Tutoring ingezet in Pendrecht. Dit

gedurende de eerste drie schooljaren een

om enerzijds een verbetering van de

onderzoek uitgevoerd naar de effecten

rekenvaardigheden te realiseren en

van de Rekenfaculteit. Hierbij werden de

VOORKOMEN EN DICHTEN VAN

anderzijds cognitieve vermogens te

deelnemende klassen opgedeeld in twee

DE PRESTATIEKLOOF TUSSEN

versterken. Hiernaast wordt ook een

groepen, waarbij de ene groep deelnam

positief effect verwacht op sociaal

aan de Rekenfaculteit en de andere groep

KINDEREN UIT HOGERE EN

emotioneel gebied vanwege de sterke

niet (controlegroep). De

band tussen de tutor, leerling en ouder.

rekenvaardigheden van de groepen
werden vergeleken en hieruit bleek dat de

Het uiteindelijke doel van de rekenfaculteit

leerlingen die deel hadden genomen aan

is het voorkomen en dichten van de

de Rekenfaculteit significant hoger

prestatiekloof tussen kinderen uit hogere

scoorden dan de controlegroep.

en lagere sociaal-economische klassen.
De Rekenfaculteit maakt gebruikt van
een high dosage tutoring programma,
waarbij leerlingen vier uur per week
rekenles krijgen in een één-op-twee
setting. De rekenlessen vinden plaats op
de scholen, onder schooltijd.

‘

Voor een korte introductievideo van de rekenfaculteit:
https://www.youtube.com/watch?v=6OLk8k_3-Bk

DE REKENFACULTEIT IS HET

LAGERE SOCIAALECONOMISCHE KLASSEN."

Professionaliteit
‘

Growth mindset

Ontwikkeling

‘Ik kan het niet’ of ‘Ik ben slecht in rekenen’ zijn uitspraken

Om een growth mindset op de leerlingen te kunnen

die je komend schooljaar sowieso gaat terug horen bij

overbrengen is het belangrijk dat je zelf ook

leerlingen. Binnen de rekenfaculteit geloven wij echter dat

een growth mindset ontwikkelt. Daarom verwachten we bij de

iedereen kan leren rekenen en hechten we veel waarde aan

rekenfaculteit dat je een lerende houding aanneemt. Om dit te

het uitdragen en bijbrengen van een growth mindset.

‘

faciliteren word je wekelijks geobserveerd en zijn er
tweewekelijks professionele ontwikkeling-sessies met het

Als je een growth mindset hebt geloof je dat je talenten en

hele team. Een observatie vindt over het algemeen plaats

vaardigheden kunt ontwikkelen door hard te werken. Het

tijdens een reguliere les en duurt ongeveer een half uur. Na

tegenovergestelde hiervan is een fixed mindset; dan geloof je

iedere observatie volgt een feedbackgesprek waarin je

dat talenten vaststaan en je daar zelf niets aan kunt

(assistant) side director de feedback toelicht. De observaties

veranderen.

worden altijd vastgelegd zodat je ze later terug kunt lezen.
Tussendoor doen de site directors ook fly-by's. Hierbij krijg je

De mindset heeft veel invloed op de manier waarop je omgaat

feedback in de vorm van een post-it met daarop een korte

met uitdagingen. Een leerling met een fixed mindset zal snel

aanwijzing.

opgeven, want als iets nieuws niet meteen lukt ‘zal ik er wel
niet goed in zijn’. Waarom zou ik dan nog verder proberen?

Tijdens professionele ontwikkeling bespreken we met het hele

Leerlingen met een fixed mindset zullen zich het liefst met

team een onderwerp. Dit kan alles zijn waar we als team

gemakkelijke leerstof bezighouden, want zo kunnen ze het

meer over willen weten of leren om te gebruiken in ons werk.

beeld van zichzelf als slim en getalenteerd vasthouden.

Professionele ontwikkeling vindt in de regel eens in de twee

Een growth mindset zorgt er juist voor dat een leerling zal

weken op dinsdagmiddag plaats. Tot slot vindt er twee keer

doorzetten. Deze leerling zal obstakels zien als een kans om

per jaar een voortgangsgesprek plaats waarbij zowel de tutor

meer te leren omdat hij of zij weet dat je vaardigheden kunt

als de site directors een evaluatieformulier invullen. Dit

ontwikkelen door hard te werken. De focus ligt bij deze

formulier is terug te vinden in BIJLAGE 1.

leerling op het proces en niet op het resultaat. In de
onderstaande video is te zien hoeveel invloed je eigen

GROWTH MINDSET

FIXED MINDSET

mindset heeft op de mindset van een groepje vijfjarigen

Voor een praktijkvoorbeeld over growth
mindset
https://www.youtube.com/watch?
v=ZcCDOon-QzI&t=2030

Gericht op ontwikkeling
‘Leren’, ‘worden’ en
‘doen’
Je leert van fouten
Gaan over het gedrag van
een persoon
Je gaat uitdagingen aan
Kritiek is welkom, want
daar kan je van leren
Nurture

Gericht op stabiele
kenmerken
‘Zijn’
Fouten zijn slecht
Gaan over de persoon zelf
Je geeft snel op als iets niet
lukt
Je kan niet goed tegen kritiek
Je gaat uitdagingen liever uit
de weg
Nature

Fouten maken

Mathematical mindset

Wil je het ontwikkelen van een growth mindset stimuleren, is

Juist als het om rekenen en wiskunde gaat hebben veel

het belangrijk om een cultuur te creeëren waarin fouten

kinderen en volwassenen een fixed mindset. Een heleboel

gewaardeerd en gevierd worden. Leerlingen zijn namelijk

mensen die op andere gebieden weten dat ze nieuwe

gewend dat fouten maken slecht is en zijn daarom vaak bang

vaardigheden kunnen leren door er tijd in te steken, twijfelen

om ze te maken.

daarover als het om rekenvaardigheden gaat. Het idee dat er

Als een leerling de hele les alle antwoorden goed heeft, is dat

zoiets is als een ‘wiskundeknobbel’ is wijdverspreid. Als tutor

jammer. Hij of zij heeft dan geen kans gehad om te leren.

kan je de leerlingen helpen om een growth mindset te

Fouten bieden kansen om deze op een positieve manier te

ontwikkelen, voor nu en later, voor rekenen en op andere

bespreken, waarvan ook de andere leerling kan leren. Kies

gebieden. In de rekenlessen gelden de volgende

ervoor vooral conceptuele fouten te bespreken waarbij de

aandachtspunten wat betreft de mathematical mindset

leerling het achterliggende concept nog niet heeft begrepen.
Stimuleer de leerlingen om hun berekeningen op te schrijven

Heb hoge verwachtingen van alle leerlingen

zodat ze samen met jou of zelfstandig op zoek kunnen naar

Maak duidelijk dat iedereen op hoog niveau kan leren

waar de fout zit.

rekenen.
Leg de nadruk op diep nadenken, niet op snelheid
Rekenen gaat niet om feiten uit je hoofd leren maar om
begrijpen en probleem oplossen. Daar is tijd en creativiteit
voor nodig. Prijs de leerlingen om hun denkwerk,
berekening of omdat ze een probleem op meerdere
manieren hebben opgelost.
Geef uitdagend werk
Laat de leerlingen strugglen met iets wat ze nog net niet
kunnen maar waar ze wel uit kunnen komen. Benadruk dat
rekenen niet alleen over goede antwoorden gaat maar
vooral over de manier waarop je op dat antwoord komt.
Stimuleer de leerlingen om met elkaar te discussiëren en
elkaar vragen te stellen.

Meer weten over mathematical mindset?
https://www.youcubed.org/
www.youtube.com/watch?v=3icoSeGqQtY

Oudercontact
Binnen de Rekenfaculteit maken we gebruik van

Meer weten over oudercontacten?
https://www.youtube.com/watch?v=YUQyiR0qIg&feature=youtu.be

oudercontact. Dit houdt in dat jij als tutor wekelijks contact
hebt met ouders / verzorgers en een band met hen probeert
op te bouwen. Je zult merken dat het oudercontact zowel de
‘

ouders, de leerlingen als jezelf helpt om het beste in elkaar
naar boven te halen. De contactmomenten kunnen voor
verschillende doeleinden worden ingezet. In BIJLAGE 2 is
een voorbeeldgesprek te vinden voor het eerste oudercontact

Ouderavonden

dat je gaat hebben. De overige vormen worden hieronder

Tweemaal per jaar wordt er binnen de rekenfaculteit een

samengevat.

ouderavond georganiseerd. De eerste ouderavond staat
vooral in het teken van introductie en kennismaking. Dit houdt

The praise call

allereerst in dat je kort uitlegt wat we doen bij de

Je belt voor het complimenteren van inzet, keuzes die zijn

rekenfaculteit. Daarnaast is het van belang zoveel mogelijk te

gemaakt of doelen die zijn behaald. Ouders worden over het

‘

weten te komen over de leerling en zijn of haar thuissituatie.

algemeen alleen door scholen benaderd bij negatief nieuws

Tijdens de tweede ouderavond zal het vooral gaan over de

en zullen complimenten daarom extra waarderen.

voortgang van de leerling en zijn of haar resultaten,
werkhouding en gedrag. Tot slot wordt er aan het eind van

The correction call

het schooljaar een diploma-uitreiking georganiseerd. Hier

Je belt voor gedrag dat veranderd moet worden en vraagt

krijgen alle leerlingen van de Rekenfaculteit een diploma en

hierbij hulp van de ouder / verzorger. Breng duidelijk over dat

wordt het schooljaar feestelijk afgesloten.

het gaat om het belang van het kind en dat jij je hier zorgen
om maakt.
Other circumstances
Gedrag van leerlingen is niet altijd te verklaren. Je kunt
ouders inzetten om meer te weten te komen over de
thuissituatie van de leerling. Voorbeelden hiervan zijn honger
en vermoeidheid. Wederom gaat het om het belang van het
kind en niet om het beoordelen van de opvoeding.
Wekelijkse communicatie wordt effectief ingezet door middel
van:
Telefonisch contact
Whatsapp
Email
Persoonlijk contact
Post-it die wordt meegegeven aan de leerling

Team
Bij de Rekenfaculteit geloven we dat samenwerking de basis
is van excellent onderwijs. Samenwerking vergroot ons
professionele kapitaal. Dus hoe beter we samenwerken, hoe
‘

beter we onze leerlingen kunnen helpen. We zijn daarom een
team, met elkaar, met onze leerlingen, met hun ouders en hun
leerkrachten. Wanneer we samenwerken staan we sterker en
dat proberen we ook uit te dragen naar de leerlingen.
Overleg vindt wekelijks plaats tijdens het tutorenoverleg en
daarnaast indien nodig op andere momenten tussendoor.
Tijdens het tutorenoverleg bespreken we lopende zaken en
houden de site directors de tutoren op de hoogte van
relevante ontwikkelingen.
Bij het werken in een team gaan we uit van een aantal
kernwaarden, die hiernaast beschreven zijn. Deze waarden
dragen bij aan de kwaliteit van en het plezier in het werk.
Daarnaast zijn deze waarden belangrijk voor het creëren van
een positieve cultuur binnen het team.

De lessen

Lesvoorbereiding

Iedere leerling krijgt 4 uur per week les van zijn of haar tutor.

Om de rekenlessen goed te kunnen laten verlopen, is een goede

Deze vier uren zijn verdeeld in twee reguliere- en twee tutoruren.

lesvoorbereiding essentieel. Iedere tutor heeft zijn of haar eigen

Beide les-vormen zullen hieronder worden toegelicht

manier van voorbereiden. Toch zijn er een aantal praktische
voorwaarden die alle tutoren volgen en die je kunnen helpen bij

Reguliere uren

het vinden van je eigen weg. Deze worden hieronder toegelicht.

Tijdens reguliere uren wordt er een les gemaakt uit de
rekenboeken van 'Alles telt' of 'Wereld in getallen'. Deze

Praktische voorwaarden

methoden worden later, in het hoofdstuk lesgeven, toegelicht.

Wat betreft de voorbereiding van een les is het allereerst de

Welke les dit is wordt bepaald door de leerkracht en is terug te

bedoeling dat je zelf de les maakt. Door dit te doen weet je wat de

vinden in het wekelijks lesrooster.

leerling doormaakt, heb je gelijk de antwoorden en kun je
onderstaande vragen met betrekking tot lesvoorbereiding

Tutor uren

beantwoorden. In BIJLAGE 3 zijn twee voorbeelden te vinden van

Tijdens de tutoruren mogen tutoren zelf bepalen hoe de les wordt

lesvoorbereidingen.

ingevuld. Het is hierbij belangrijk dat je ingespeeld op de
behoeftes van de leerling. De tutor dient na te gaan welke

Naast deze vragen is het ook handig om stil te staan bij het

onderwerpen de leerling lastig vind en vult aan de hand daarvan

verloop van de les. Je kunt namelijk zelf bedenken welke volgorde

de tutorlessen in. Er zijn verschillende manieren om erachter te

je hanteert. Deze volgorde kun je noteren op een post it, die

komen wat de behoeftes van leerlingen zijn. Tijdens reguliere uren

vervolgens kan dienen als agenda van de les. Op deze manier

werken leerlingen uit het boek en wordt er een les gemaakt. Het

maak je duidelijk dat je goed voorbereid bent en weten de

kan voorkomen dat ze de les niet afkrijgen binnen een uur of dat

leerlingen wat er van ze verwacht wordt. Daarnaast kan je

ze het onderwerp nog niet helemaal begrijpen. Tijdens de

nadenken over het gebruik van materialen bij de les (bv. blokjes bij

tutorlessen kun je hierop terug komen. Daarnaast maken alle

een les over inhoud). Tot slot is het belangrijk dat je nadenkt over

leerlingen aan het begin van het jaar de BSA (Basic Skill

de invulling van de vliegende start en de finish. Voor elke reguliere

Assessment). Dit is een stencil met sommen waarbij verschillende

les is er op Sharepoint een vliegende start en finish te vinden.

rekenonderwerpen getoetst worden. De BSA is een handige tool

Wanneer jij denkt dat je leerlingen behoefte hebben aan wat

om de rekenvaardigheden van leerlingen te analyseren. Op basis

anders, ben je vrij hier zelf invulling aan te geven. De vliegende

van deze analyses kun je prioriteiten stellen, een planning maken

start duurt 4 minuten en is bedoeld als opwarming. Daarnaast heb

en je tutorlessen invullen. Verder wordt de BSA in het midden en

je gelijk een beeld van hetgeen de leerling al weet over het

aan het einde van het jaar nogmaals afgenomen om de groei vast

onderwerp. De finish duurt ook 4 minuten en geeft jou als tutor een

te kunnen stellen en om nieuwe, up-to-date analyses te kunnen

indruk van hetgeen de leerlingen al dan niet begrepen hebben.

maken.

Lesgeven

CFU's

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het grootste onderdeel van

Een goede tutor weet waar elk van zijn of haar leerlingen is op het

deze handleiding, namelijk lesgeven. Hieronder worden allereest

gebied van kennis en begrip van de rekenles. Tijdens de les ben

verschillende les strategieën beschreven, die je kunt gebruiken bij

je continue bezig met het controleren van hetgeen een leerling al

de
invulling van je les. Daarna wordt er dieper ingegaan op CFU's,
‘

dan
niet weet. Dit kan de tutor doen door de hele les op een
‘

ratio, joyfactor, urgency en het gedrag van leerlingen.

effectieve manier gebruik te maken van checks for understanding
(CFU). CFU’s vinden meestal plaats in de vorm van open vragen
en doelbewuste oefensommen. Effectieve CFU 's zorgen ervoor
dat de leerling het zware denkwerk doet en dit denkwerk vertaald
naar uitleg of berekeningen. Dus niet ‘Snap je?’ maar ‘Waarom
maak je gebruik van een keersom als je wilt weten wat de
oppervlakte is?’ of “Hoe ben je op het antwoord gekomen?’.
Naast deze effectieve vragen is het belangrijk om sommen voor te
bereiden die verschillen in moeilijkheidsgraad. Door het niveau
langzaam op te bouwen maak je het makkelijker voor de leerling
en jezelf. De leerling wordt op deze manier niet in een keer in het
diepe gegooid en jij kunt eenvoudig bijhouden hoe ver de leerling
is. Wanneer een leerling klaar is om zelfstandig aan de slag te
gaan is het belangrijk zijn werk continu te observeren. Zelfstandig
oefenen betekent actief kijken voor de tutor.
Wanneer leerlingen moeite lijken te hebben met bepaalde stof,
stel je door middel van CFU's vast welk concept of welke stap de
leerling moeilijk vindt. Vervolgens pak je de specifieke
vaardigheden aan om te remediëren. Ook kunnen CFU's van pas
komen wanneer een leerling de concentratie lijkt te verliezen.
Voorkom ‘space out’ momenten of niet-taakgericht gedrag door
veelvuldig kansen te geven om betrokken te zijn bij de les.

Meer weten over CFU's?
https://youtu.be/txdxPJcMzKE

Ratio
Tijdens de tutorlessen is het van belang zoveel mogelijk
cognitief werk bij de leerlingen neer te leggen. Om dit te kunnen
bereiken is het van belang dat je als tutor bewust bezig bent
‘

met je ratio. Ratio is de verhouding tussen het deel van de tijd
dat een tutor besteedt aan spreken of denken en het deel van
de tijd dat de leerling besteedt aan het spreken of denken. We
streven naar een ratio waarbij de tutor op elke 5 minuten slechts
1 minuut praat. Oftewel 80% van de les wordt er gewerkt of
gesproken door de leerlingen en 20% door de tutor. Door het
behoud van een goed ratio blijft de les doelgericht en blijven de
leerlingen geconcentreerd en productief.

Joy factor
Iemand die de tutorles leuk vindt, is bereid harder te werken
dan iemand die er niks aan vindt. Het is daarom belangrijk dat
je de les actief en leuk houdt door gebruik te maken van de
‘

zogenaamde ‘joyfactor’. Dit kan door de inzet van
rekenspelletjes of wedstrijdjes, maar zal voor een groot deel
afhangen van de creativiteit, houding en het gedrag van de
tutor. Wanneer een tutor plezier uitstraalt zullen de leerlingen
dit ook ervaren. Bovendien leer je beter wanneer datgene wat
je leert leuk en afwisselend is. Joyfactor begint dus bij jezelf.
Een leerling zal zich bij jou veilig en begrepen moeten voelen
wanneer je ervoor wil zorgen dat hij of zij open staat om te
leren. Een band opbouwen doe je vooral door een veilige
situatie te creëren waarin je open en eerlijk bent. Daarnaast is
het belangrijk dat je vertrouwen uitstraalt naar de leerling en er
onvoorwaardelijk voor hem of haar bent. Door de gesprekken
die je voert met een leerling kun je erachter komen wat hij of zij
leuk vindt. Met deze kennis kan je sommen omzetten naar de
leefwereld van het kind. Er zijn verschillende manieren om
joyfactor in de lessen toe te passen. Een aantal worden
hieronder beschreven:
Uitdaging: In een leersituatie maken leerlingen kennis met
een taak die om een oplossing vraagt. Leerlingen proberen
verschillende strategieën uit en verkrijgen zo nieuwe
vaardigheden en capaciteiten. Leren is het meest productief
wanneer deze taken net buiten het bereik van de leerlingen
liggen. Zorg dus voor genoeg uitdaging.
Rollenspel: De leerling wordt de tutor en de tutor wordt de
leerling.
Rekenspellen: Rekenspellen kun je gebruiken om kinderen
uit te dagen en te laten leren op een interactieve manier.
Energizers: Door een energizer te doen kunnen de
leerlingen even los laten waar zij mee bezig waren en
kunnen wij ervoor zorgen dat ze zich daarna weer goed
kunnen concentreren. Bewegen stimuleert dan ook het leren
en de concentratie.

Urgency

Gedrag

'Wat heb ik hieraan?' of 'Waarom moet ik dit leren?' zijn

Binnen de rekenfaculteit heb je te maken met moeilijk gedrag van

uitspraken die je zeker gaat horen het komende schooljaar.

leerlingen. Als tutor is het van belang om op een effectieve manier

Waarschijnlijk heb je ze vroeger zelf ook gesteld en denk je nu

om te gaan met dit gedrag en zo een goede werkcultuur te creëren

nog steeds wel is: Waarom moest ik vroeger aan elkaar leren

en behouden. Positiviteit is hierbij cruciaal. Daarnaast kan

schrijven, dat heb ik na de basisschool nooit meer gedaan. Met

ongewenst gedrag kan op de volgende manieren voorkomen

name in de huidige tijd, waarin bijna iedere leerling een mobiel

worden:

‘

‘

met internet en rekenmachine heeft, is het moeilijk de leerlingen
te overtuigen van het belang van het onderwijs dat ze krijgen.
Waarom zelf sommen uitrekenen als het op de rekenmachine
kan? Waarom zouden ze de analoge klok moeten leren lezen,
terwijl ze een digitale klok hebben op de telefoon? Als je deze
vragen zelf niet kunt beantwoorden wordt het moeilijk de
leerlingen te overtuigen en motiveren. Daarnaast moet je als tutor
ook uitstralen dat je jouw taak als tutor serieus neemt door het
hebben van een 'sense of urgency'
SENSE OF URGENCY
Vraag jezelf continue af, hoe kan ik
mezelf verbeteren
Een actieve houding wat betreft korte en
lange- termijnplanning
Aandacht voor detail
Altijd opzoek naar oplossingen
Advies vragen aan SD's en collega's
Effectief gebruik maken van je extra
uren
Altijd klaar staan om te leren
Effectief gebruik maken van
oudercontacten
Uitgebreide voorbereiding van de lessen
Nieuwe strategieën uitproberen
Brainstormen over nieuwe ideeën
Flexibel zijn

LACK OF URGENCY
Te relaxed zijn (neigt richting laks)
Tijdens de les een random werkblad
uitkiezen
Minimale aandacht van detail
Wachten tot anderen in actie komen
Klagen (over leerlingen,
gebeurtenissen etc.)
De 'moeilijke' leerlingen opgeven
Vast blijven zitten in oude patronen
Snel tevreden zijn
Onvoldoende gebruik maken van
oudercontacten
Extra tijd gebruiken voor whatsapp
en social media

Het begint dus allemaal bij jezelf. Je bent een voorbeeld voor de
leerlingen en gedraag je daar ook naar! Wanneer jij enthousiast
bent, worden de leerlingen dat ook. Kom jij onvoorbereid naar de

Indien de situatie dreigt te escaleren dan kan je het volgende

les, hebben de leerlingen het idee dat het werk wat zij doen niet

doen:

belangrijk genoeg is. Ga voor jezelf na waarom bepaalde

1. Probeer de situatie eerst zelf op te lossen met behulp van de

rekenonderwerpen belangrijk zijn en wanneer jij ze in het

bovenstaande tips

dagelijks leven gebruikt. Als jij zelf geloofd in het belang van de

2. Schakel hulp in van de Side Director’s en collega’s

les en dit kunt overbrengen, gaan de leerlingen dit ook geloven.

3. Schakel hulp in van de leerkracht

Praktische info

Rekenmethoden

In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op praktische

Binnen de Rekenfaculteit heb je als tutor te maken met twee

informatie die niet aan bod komt in de voorgaande

verschillende rekenmethoden. Deze worden hieronder

hoofdstukken. Dit om ervoor te zorgen dat je altijd nog even na

beschreven.

kunt lezen wat je site director of collega ook alweer had
‘

uitgelegd.
Sharepoint
Sharepoint is een cloudoplossing van Microsoft, vergelijkbaar
met Dropbox en Google Drive. Dit is de plek waar je al onze
documenten terug kunt vinden. De belangrijkste documenten
die je wekelijks zult raadplegen zijn: Het lesrooster, het
observatierooster, de presentielijst, oudercontactenregistraties
en werkbladen voor tutoruren.
De documenten die je op Sharepoint vindt zijn gezamenlijke
bestanden. Dit houdt in dat wanneer je een document opent en
bewerkt, de bewerking direct wordt opgeslagen en voor
iedereen zichtbaar is. Let dus op met per ongeluk gemaakte
wijzigingen.
Basispoort
Basispoort is een website waarop je extra informatie kunt
vinden over de lesmethodes die hiernaast worden toegelicht.
Zo kun je er onder andere de lesdoelen per les vinden. Deze
geven inzicht in de achterliggende gedachte van de les en zou
je kunnen gebruiken bij je voorbereiding. Daarnaast kun je er
ook de te maken toetsen vinden waardoor je je leerlingen
optimaal kunt voorbereiden.
Dagelijks rekenen
Dagelijks rekenen is een website waarop leerlingen kunnen
oefenen met redactiesommen. Nadat je voor elke leerling een
account hebt aangemaakt kunnen zij thuis of tijdens de les
inloggen en 5 redactiesommen per dag maken. Het mooie aan
deze website is dat jij op jouw account kunt zien wat een
leerling gedaan heeft en welke fouten hij of zij maakte.

‘
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Bijlage 2: Voorbeeld eerste oudercontact
Voorbeeldtelefoontje Nederlands
Goede dag, mijn naam is …….., van de Rekenfaculteit. Spreek ik met de ouders/verzorgers van ………? Komt het nu uit om
even kort te bellen? Ik ben (naam tutor), tutor bij de Rekenfaculteit, bent u hier bekend mee?
Ik bel om u te laten weten dat (naam kind) voor dit jaar is geselecteerd om mee te doen met de Rekenfaculteit. Dit is een extra
klas waar (naam kind) vier keer in de week voor één uur naar toe zal gaan. Deze lessen zijn tijdens de gewone lesuren tijdens
schooltijd. De klas is een extra toevoeging voor de rekenles en hij/zij zal gaan werken met een tutor aan zijn/haar
rekenvaardigheden, studiegewoontes en strategieën die hij/zij kan inzetten tijdens testen. Heeft u voor nu vragen over het
project? Mooi. Het zal gedurende dit project gebruikelijk zijn om elke week even contact op te nemen met ouders/verzorgers,
om terugkoppeling te geven van hoe het deze week met (naam kind) bij de lessen is gegaan. Is het goed om elke week even
te bellen? Of is het voor u handiger om op een andere manier te communiceren? Mocht u nog vragen hebben, mijn nummer
is……….. Bedankt voor uw tijd en een fijne dag vandaag!
Voorbeeldtelefoontje Engels
Hi, my name is ….. and I’m calling from (naam school). Do I speak with the parents/guardians of …. Can I speak to you for a
few minutes? I’m (naam tutor) from the team tutors math from the Kinderfaculteit, are you familiair with the project? I’m calling
you because I wanted to let you know that (naam kind) is selected for the tutorclass with the name
‘Rekenfaculteit’/’Mathfaculty’. This is an additional mathclass in which (naam kind) is getting extra math-class for four times a
week. Do you have questions about the project? Good. During this project it is usual to have contact once a week with the
parents/guardians to give a call-back about the math-classes and the progress he/she will be making. Can I call you once a
week or is another way of communication better for you? If you have any questions, please let me know. My number is….
Also, you will get a business card from your child directly after the vacation. Thank you for your time and have a nice day.

Bijlage 3.1: Voorbeeld lesvoorbereiding (alles telt)

1. Wat zijn de belangrijkste concepten?
Breuken (gelijkwaardigheid en gelijknamigheid), geldbedragen delen, getalbegrip, cijferend optellen en aftrekken.
2. Welke vaardigheden zijn er nodig?
Delen, vermenigvuldigen, optellen, aftrekken, vooruit en achteruit tellen, getalbegrip.
3. Wat zijn de valkuilen?
Bij som 3d betaal je €13,50, dit is meer dan wat 1 pizza kost en kan voor verwarring zorgen.
4. Welke break it down kun je toepassen bij deze valkuilen?
1. Wat is de vraag? (Welk deel van de pizza kopen ze?)
2. Wat wordt er betaald? (€13,50)
3. Kan je daar een hele pizza mee kopen? (Ja)
4. Is je geld dan op? (Nee, je houdt nog €4,50 over)
5. Wat kan je daarmee? (Nog een halve pizza mee kopen)
6. Hoeveel pizza’s kan je kopen met €13,50? (1,5 pizza’s)
5. Welke mastery moves kun je inzetten?
Bij som 1 kan je vragen om het verschil tussen de breuken waardoor ze de breuken eerst gelijknamig moeten maken
Bij som 4 kan je stappen van bijvoorbeeld 5 laten nemen (994 – 999 – 1004) in plaats van 1

Bijlage 3.2: Voorbeeld lesvoorbereiding (wereld in getallen)

1. Wat zijn de belangrijkste concepten?
Breuken, procenten, tijd, korting.
2. Welke vaardigheden zijn er nodig?
Delen, vermenigvuldigen, optellen en aftrekken
3. Wat zijn de valkuilen?
- De leerlingen weten niet wat een etmaal is
- Bij som 2 de korting uitrekenen in plaats van de nieuwe prijs
- Bij som 3 de korting zonder visualisatie berekenen.
4. Welke break it down kun je toepassen bij deze valkuilen?
Wat is de vraag? (Nieuwe prijs uitrekenen)
Wat is mijn oude prijs? (€200)
Hoeveel procent is dat? (100%)
Wat gaat ervan af? (10%)
Hoe vaak past dat in 100%? (tien keer)
Wat is 10% van €200? (200/10=20)
Hoeveel euro korting krijg je? (€20)
Wat is je nieuwe prijs? (200-20=€180)
5. Welke mastery moves kun je inzetten?
Bij som 3 kan je verder gaan met wat ingewikkeldere procenten, zoals 35% of 4%.

