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INSTAR ONDERWIJSADVIES

Training, Scholing & Advies

De	  overgang	  van	  PO	  naar	  VO…	  

	  
Ontwikkeling	  van	  een	  rekenpor9olio	  	  

 •  School Aan Zet à project PO-VO 
•  CSG Liudger – PCBO Tytsjerksteradiel  
 
Door	  een	  intensieve	  samenwerking	  tussen	  de	  scholen	  
van	  PCBO	  Tytsjerkeradiel	  en	  CSG	  Liudger	  wordt	  de	  
doorgaande	  lijn	  op	  het	  gebied	  van	  rekenen	  afgestemd	  
en	  vastgelegd.	  
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Aanleiding	  

Er	  was	  behoeNe	  aan	  inhoudelijke	  afstemming	  op	  
het	  gebied	  van	  het	  rekenonderwijs.	  Het	  kennen	  en	  
weten	  van	  elkaar	  hoe	  het	  onderwijs	  in	  de	  andere	  
sector	  er	  uitziet.	  Vanzelfsprekend	  wordt	  er	  gewerkt	  
met	  actuele	  methoden,	  maar	  er	  was	  behoeNe	  aan	  
een	  stevigere	  doorgaande	  lijn	  op	  het	  gebied	  van	  
het	  rekenonderwijs.	  
 

Aanpak	  
•  Werkgroep	  met	  leraren	  /	  RC’ers	  uit	  het	  PO	  en	  

VO	  	  
•  Ondersteuning	  School	  Aan	  Zet	  à	  rekenexpert	  	  
•  Brainstormsessies	  	  
•  Plan:	  in	  eerste	  instanZe	  document	  voor	  leraren	  

en	  leerlingen	  	  
 
 
 
 
 
 

 

Afstemmen	  	  

•  Onbekendheid	  over	  en	  weer	  over	  inhouden,	  
strategieën	  enz.	  	  

•  Ruimte	  laten	  voor	  scholen	  (verschillende	  
methoden,	  verschil	  in	  aanpak)	  

•  Betrekken	  van	  scholen	  /	  leraren	  

Rekenpor9olio	  

•  Document	  voor	  de	  leerling	  
•  Groeidocument:	  start	  in	  groep	  7	  –	  gebruik	  

t/m	  leerjaar	  2	  VO	  
•  Leerling	  noteert	  strategieen,	  

voorbeeldsommen,	  referenZematen	  enz.	  	  
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Handleiding	  leraren	  

•  Overzicht	  van	  mogelijk	  aangeboden	  
strategieën	  

•  VerwachZngen	  op	  1F	  en	  1S	  
•  Handleiding	  is	  leidraad	  voor	  keuzes	  /	  aanpak	  

van	  de	  leraren	  

Vertaalslag	  naar	  de	  prakZjk	  

•  Pilot:	  feedback	  van	  de	  leraren	  
•  Scholingsbijeenkomst	  voor	  alle	  betrokken	  

leraren	  PO	  en	  VO	  
•  Officiële	  aNrap	  	  
•  Gesteund	  door	  direcZes	  	  

Huidige	  prakZjk	  

•  Er	  wordt	  sinds	  1	  januari	  2017	  mee	  gewerkt	  
•  VO:	  bij	  de	  start	  van	  iedere	  rekenles	  wordt	  

het	  rekenpor9olio	  gekoppeld	  aan	  het	  
onderwerp	  van	  de	  les	  

•  De	  rekendocent	  beheerst	  de	  rekenpor9olios	  
nog	  

Huidige	  prakZjk	  

Voorbeeld	  van	  een	  	  PO	  school:	  
•  Op	  een	  vaste	  dag	  wordt	  er	  gewerkt	  in	  het	  

rekenpor9olio	  
•  GemoZveerde	  leerlingen	  met	  name	  door	  de	  

eigen	  inbreng	  
•  Kost	  Zjd	  
•  Je	  hebt	  als	  leraar	  overzicht	  over	  wat	  belangrijk	  

is	  voor	  het	  VO	  
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Aandachtspunten	  

•  Nu	  nog	  een	  star9ase	  (sinds	  januari	  2017)	  
•  Investering	  in	  Zjd	  om	  leerlingen	  te	  laten	  

werken	  in	  het	  por9olio	  
•  Leerlingen	  gebruiken	  het	  nog	  niet	  Zjdens	  

de	  ‘andere’	  rekenlessen	  	  
•  De	  houdbaarheid	  van	  het	  document	  	  

Succesfactoren	  in	  het	  proces	  

•  Betrokkenheid	  van	  bestuur	  /	  schoolleiding	  
•  Facilitering	  voor	  de	  RC’ers	  
•  Subsidie	  	  
•  1	  bestuur	  PO	  /	  1	  school	  (locaZe)	  VO	  
•  Opgeleide	  RC’ers	  
•  Ondersteuning	  externe	  expert	  

Dilemma’s	  in	  het	  proces	  

•  Tijd	  à	  langdurig	  proces	  
•  Belastbaarheid	  RC’ers	  
•  Kwaliteit	  /	  aanpak	  van	  het	  rekenonderwijs	  

op	  de	  diverse	  scholen	  
•  Eigenaarschap	  van	  de	  werkgroep	  	  


