Nieuwe rekenmethode kiezen vanuit gezamenlijke visie
We leven in een onzekere tijd, waarin het nog niet duidelijk is wanneer de scholen weer
open mogen. Ondanks deze onzekerheid gaan sommige dingen toch door, bijvoorbeeld het
kiezen van een nieuwe rekenmethode. Onze onderwijsadviseurs helpen daar graag bij op
basis van een helder stappenplan eventueel ook op afstand!
Stap 1. Vertrek vanuit een gezamenlijke visie
Bij het kiezen van een nieuwe rekenmethode is het allereerst van belang om met het hele
team een gezamenlijke visie op goed rekenonderwijs te hebben. Onder begeleiding van onze
adviseur bepaal je vanuit de schoolvisie en de nieuwste rekeninzichten welke didactiek en
organisatie het beste past bij jullie school en hoe je vervolgens het rekenonderwijs wilt
vormgeven.
Stap 2. Maak met het team een sterkte-zwakte analyse van de huidige werkwijze
Kijk vanuit de visie kritisch naar de huidige werkwijze en bepaal samen een aantal sterke
punten die moeten blijven en een aantal zwakkere punten die aangepast moeten worden.
Stap 3. Bepaal criteria voor een nieuwe methode en maak een
checklist
Stel een checklist samen met belangrijke criteria voor de nieuwe
methode op de verschillende onderdelen van het curriculaire
spinnenweb (Van den Akker, 2003).
Stap 4. Vraag zichtzendingen aan en beoordeel de methode op
basis van de checklist
Vanuit de opgestelde criteria denken wij mee in de verschillende methodes die mogelijk
goed kunnen aansluiten en vragen wij de zichtzendingen aan.
Stap 5. Keuze en implementatie
Als de keuze is gemaakt adviseren wij over de materialen, verzorgen een scherpe offerte en
regelen de bestelling. Wij bieden de mogelijkheid voor een starttraining en bij de
complexere methoden bieden we ook implementatietrainingen aan.
Stap 6. Evaluatie en verdieping
Na een jaar gaan we evalueren en verdiepen. Wij nemen dan graag het initiatief!
Vanuit ons hart voor leren denken we graag met jullie mee in de keuze voor een passende
methode!
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