Vernieuwd! Oefenen Getal & Ruimte Junior
Scholen die systematisch
aandacht besteden aan het
automatiseren van basisbewerkingen presteren beter
dan scholen die dit niet doen.
- Marcel Schmeier in
“Effectief rekenonderwijs op
de basisschool”

Het automatiseren van basisbewerkingen is cruciaal in het leren rekenen.
Alleen dan kunnen kinderen bijvoorbeeld leren om vlot cijferend te rekenen,
schattend te rekenen en te rekenen met grotere getallen. Het vernieuwde
oefenmateriaal bij de oefen- en toetslicentie van Getal & Ruimte Junior
helpt leerlingen de basisvaardigheden die in de week zijn aangeboden, steeds
vlotter uit te voeren. Je kunt het nieuwe oefenmateriaal nu al gebruiken voor
de eerste blokken van de groepen 3, 4 en 5.

Heb je een oefen- en toetslicentie? Dan hoef je niets te doen, je kunt met je 		
huidige licentie direct met het nieuwe materiaal aan de slag. Heb je nog 		
			geen oefen- en toetslicentie? Vraag dan hier een proeflicentie aan.

Waarom nieuw oefenmateriaal?

Met het nieuwe oefenmateriaal kun je bij iedere week extra oefenen en sluit het extra oefenen
naadloos aan bij de doelen van die betreffende week. Het online oefenmateriaal helpt leerlingen
de basisvaardigheden die in de week zijn aangeboden, steeds vlotter uit te voeren. Ook zorgen
we dat leerlingen beter op hun eigen niveau oefenen. Als leerkracht heb jij inzicht in welke basisvaardigheden je leerlingen beheersen en waar ze nog moeite mee hebben. Zo kun je alle kinderen
gericht de aandacht geven die ze nodig hebben.
Scholen die ook Ambrasoft gebruiken om extra te oefenen ervaren met deze vernieuwing een
enorme verbetering.

Wat is verbeterd

1.
Effectief meters maken met de basisvaardigheden bij de week
Met het online oefenen bij Getal & Ruimte Junior heb jij inzicht in welke basisvaardigheden je
leerlingen beheersen en waar ze nog extra mee kunnen oefenen. In het oefenen gaat maximale
aandacht naar het maken van extra meters bij de doelen van de week. Daarnaast is er gezorgd
voor minimale ruis door afleiders van het rekenen. Hierdoor wordt het werkgeheugen van de
kinderen zo optimaal mogelijk ingezet.
2.
Spelelementen én op het juiste niveau
Leerlingen spelen opdrachten vrij op basis van een score. Deze score zien leerlingen aan de hand
van het behaalde aantal sterren. Heeft een leerling in een opdracht drie sterren behaald? Dan kan
de leerling door naar de volgende opdracht. Scoort een leerling 0-40% dan krijgt 1 ster. Scoort hij
40-80%, dan krijgt hij 2 sterren. Scoort een leerling 80-100%, dan verdient hij 3 sterren en speelt
hij de volgende opdracht vrij.

3.
Meer inzicht en overzicht voor jou als leerkracht
Op het dashboard zie je per week welke opdrachten leerlingen hebben gemaakt en hoe dit gegaan
is. Je ziet het aantal pogingen, het behaalde resultaat uit de beste poging, het aantal goed en foute
antwoorden en de werktijd. Dit geeft een completer beeld van de prestaties van je leerlingen.

Wat is wanneer beschikbaar?

Op dit moment kun je bij groep 3, 4 en 5 (blok 1 t/m 6) al werken met het vernieuwde
oefenmateriaal Dit breiden we de komende weken uit met de blokken 7 t/m 9 van deze groepen.
Voor de herfstvakantie zijn alle blokken voor groep 3, 4 en 5 beschikbaar.
Vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie plaatsen we alle blokken van groep 6, 7 en 8.
Wanneer dit nieuwe oefenmateriaal beschikbaar is ontvang je hierover meer informatie.

Uitproberen

Heb je een oefen- en toetslicentie? Dan hoef je niets te doen en kun je met je huidige licentie met
het nieuwe materiaal direct aan de slag. In Mijn Klas kies je voor oefenen, en vervolgens op de
juiste groep. Daarna opent een nieuw tabblad. Daarop zien je de blokken, de week en vervolgens
de opdrachten. Voor toegang tot het nieuwe oefenmateriaal heb je een Basispoort account nodig.
Heb je geen oefen- en toetslicentie? Vraag dan hier een proeflicentie aan.

Deel jouw ervaringen

We zijn heel benieuwd naar je ervaringen met het nieuwe oefenmateriaal.
Meld het ons ons via mijnnoordhoff.nl.

