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Kijkwijzer 1 
Interactievaardigheden Rekenen: probleemoplossend gedrag stimuleren met Meten en 
meetkunde 
 
Vaardigheid 
Zorg voor een doelgericht betekenisvol rekenprobleem: een vraag, een probleem, een conflict, een 
uitdaging. Zorg dat dit rekenprobleem past bij de interesse, behoefte en niveau van de kinderen en dat 
het hen motiveert ermee aan de slag te gaan. Zorg ervoor dat bestaande kennis vergroot/uitgebreid 
wordt. 
Geef ruimte voor ervaren, ontdekken, experimenteren, handelen op verschillende niveaus (met 
betekenisvolle materialen). 

• Zorg in de bouwhoek niet alleen voor blokken maar ook poppetjes, auto’s, takjes, stukjes stof, 
wc-rolletjes, kralen, kartonnen dozen, spiegeltjes etc. 

Daag uit tot interactie tussen leerlingen en begeleid dit met de juiste (reken)taal.  
• Wees precies in wat je zegt (breed ipv groot, hoeveel vingers steek ik op? ipv welk cijfer laat ik 

zien?) 
• Doe prikkelende beweringen: “Die broek past mij vast!” 
• Stimuleer verwondering: “Hè, wat gebeurt er nu? Hoe kan dat?” 
• Vraag door/vraag om verduidelijking: “Hoe zie je dat? Bedoel je dat…?” 
• Geef luisterresponsen: “Oh, mmm, ja!” 
• “Vergelijk de hoeveelheid water in deze fles eens met de hoeveelheid water in die fles, wat zie je 

dan?”  
• Spiegel rekentaal van het kind”. Kind: “deze is weiniger”, jij: “dus in deze fles zit minder water ?” 

Moedig creatief zijn aan: 
• Stel je voor dat je nu voor de grote en de kleine dieren samen één hok zou moeten bouwen, hoe 

zou je het dan doen? 
Zorg voor open, betrokken, zinvolle vragen en interventies die kinderen aanzetten tot denken, 
redeneren en wiskundig actief zijn. 

• “En als ik nu hier een groot blok op zet, wat denk je dat er dan gebeurt?” 
• “Kunnen er ook 2 konijnen in het hok denk je? “ 
• “Hoe kunnen we dit oplossen?” 
• Bij seriëren: leg eens een voorwerp zo neer dan het kind uitgedaagd wordt om op basis van een 

ander kenmerk te seriëren 
• Bij classificeren: begin zelf eens naast het kind te sorteren, kijk wat het kind doet en sluit dan aan 

en breid uit.  
Geef feedback op oplossingen, redeneringen, dat wat kinderen laten zien, zeggen, doen zodat kinderen 
ook leren van je feedback. 

• Wees volledig in je feedback: “ja, die twee eendjes horen bij elkaar omdat ze allebei geel zijn”. 
(ipv “ja klopt”), “leg de puzzel maar op de bovenste plank” (ipv “leg hem daar maar neer”) 

Vat met de kinderen samen wat ze ontdekt, geleerd, gezien hebben en wat je zelf gezien hebt, op een bij 
de kinderen passend niveau. Leg verbanden (oorzaak-gevolg, middel-doel) 

• “Aha, we hebben  dus geleerd dat het huist stevig wordt als de blokken dicht tegen elkaar aan 
staan”  

• “dus we kunnen de afstanden eerlijk vergelijken als we de voeten van één kind gebruiken”. 
•  

                                                
1 Bron: Kwaliteitskaart meten en meetkunde in groep 1 en 2 (School aan Zet) en vaardigheden van scaffolding (Lotte 
Hendrichs) 
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Vaardigheid Gezien? 
Zorg voor een doelgericht betekenisvol rekenprobleem: een 
vraag, een probleem, een conflict, een uitdaging. Zorg dat dit 
rekenprobleem past bij de interesse, behoefte en niveau van de 
kinderen en dat het hen motiveert ermee aan de slag te gaan. Zorg 
ervoor dat bestaande kennis vergroot/uitgebreid wordt. 
 

 

Geef ruimte voor ervaren, ontdekken, experimenteren, handelen 
op verschillende niveaus (met betekenisvolle materialen). 
 
 

 

Daag uit tot interactie tussen leerlingen en begeleid dit met de 
juiste (reken)taal.  
 
 
 

 

Moedig creatief zijn aan 
 
 
 
 

 

Zorg voor open, betrokken, zinvolle vragen en interventies die 
kinderen aanzetten tot denken, redeneren en wiskundig actief 
zijn. 
  
 

 

Geef feedback op oplossingen, redeneringen, dat wat kinderen 
laten zien, zeggen, doen zodat kinderen ook leren van je feedback. 

 
 

 

Vat met de kinderen samen wat ze ontdekt, geleerd, gezien 
hebben en wat je zelf gezien hebt, op een bij de kinderen passend 
niveau. Leg verbanden (oorzaak-gevolg, middel-doel) 
 
 

 

 


