Protocol ERWD

Fase groen
Een normale rekenwiskundige ontwikkeling. De onderwijsbehoeften zijn niet specifiek
Het groepsplan wordt opgesteld. Hier wordt onderscheid gemaakt in drie niveaus:
Basisaanpak, extra ondersteuning, plusaanpak.

Groepsplan rekenen
Algemeen
 Om het maximale uit leerlingen te halen is differentiatie nodig
 Convergente differentiatie is het meest efficiënt (= voor alle leerlingen fundamentele
doelen)
 Differentiatie in hoeveelheid tijd en instructie en begeleiding door de leerkracht
 Op basis van een datamuur leerlingen clusteren in drie groepen
 Werken volgens IGDI model (Interactief Gedifferentieerd model voor Directe
Instructie)

Doelen
 A+B ≥ 50%
 A+B+C ≥ 75%

toetsen
 Cito of SVT toetsen Rekenen & Wiskunde
 Automatiseringstoets (SVT hoofdrekenen / TTA / ….)
 Methodetoetsen

effectief

Fase blauw
leerlingen voor wie de plusaanpak te weinig uitdaging biedt krijgen extra uitdaging:
 bijv. rekentijger/ rekenmeester / .... (uitdagende activiteiten uit bijv. levelwerk)
 denk aan: plannen van instructietijd

Fase geel
De leerling haalt geen voldoende op de toetsen van de methode.
Blijkt dat de leerling onvoldoende scoort op de methodetoets dan voert de leerkracht
rekengesprekken met de leerling: zie protocol ‘cijfermatig-beter-best’.

Protocol Cijfermatig-beter-best
• een praktisch rekeninstrument om het
dagelijkse rekenwerk van de leerling te
analyseren = weten hoe de leerling rekent
(hoe pak je de som aan?)
• weten op welk handelingsniveau gerekend
wordt (concreet / abstract / formeel)
• om te komen tot een betere afstemming
van de onderwijsbehoeften van het kind
• begeleiding aanpassen zodat de
rekenmotivatie behouden blijft
• komen tot verhogen van rekenopbrengsten
van leerlingen

1. Onderwerp

2. Drieslagmodel

Op welk handelingsniveau werkt de leerling?
Kan de leerling (na instructie) op een hoger niveau rekenen?

Vertaald in het ijsbergmodel

Fase oranje




De leerling scoort op de methodetoetsen niet voldoende
De leerling scoort op LOVS toetsen D-V of E-V niveau
Het diagnostische gesprek wordt in ieder geval ingezet na 2x D/E-V niveau

De leerkracht / rekenspecialist voert een diagnostisch gesprek met de leerling
Onderzoeksmiddelen:
 Protocol ‘cijfermatig-beter-best’
 TTA / Bloktoetsen 'Sommen Versnellen' / Bloktoets 'Nog één keer'
 Klein Rekenonderzoek / Formulier Rekenwerkgesprek
 Niveautest rekenen (redactie rekenen)
 Cito:
 E6 >> E niveau >> toetsen met E5
 E6 >> D niveau >> toetsen met M6
 E6 >> C niveau >> toetsen met E6
 E6 >> A/B niveau >> toetsen met M7
Er wordt een individueel handelingsplan opgesteld >> 3x 20 minuten extra begeleiding
>> zie ook fase rood: Resistentie
Eventueel aanpassen van het rekenniveau:
 Maatwerk rekenen (werken met het routeboekje map geel en rood)
 Doel: behalen uitstroomprofiel 1F
 In groep 8 werken met de boeken van groep 7
Scoort de leerling voor de 3e keer D/E-V niveau dan wordt de leerling aangemeld
voor extern onderzoek

Fase rood
Extern Onderzoek na 3x D/E-V score op LOVS toetsen
Dyscalculie
Belangrijke kenmerken:
 automatisering tekort (blijft tellend rekenen / rekent niet vlot)
 moeite met het uitvoeren van een stappenplan
 visueel ruimtelijke problemen (getallen op e getallenlijn / door elkaar halen van grote
getallen / moeite met meetkunde / moeite met klokkijken)
 moeite met plaatswaarde van cijfers (bijv. bij breuken)
Andere kenmerken:
 moeite met redactie rekenen
 elke opgave is uniek
 stress bij rekenen
 dyslexie (erfelijk)
 PIQ < VIQ
Comorbiditeit met:
 leesstoornissen
 ADHD
 Faalangst
 DCD

Aantallen:
 2 à 3 % van de leerlingen
Drie criteria:
 Ernst:
 Cito = 3x D/E-V niveau
 geldt NIET voor HB


Achterstand:
 ruim 2 jaar achterstand t.o.v. leeftijdsgenoten
 onderkenning vanaf begin groep 6 (eind groep 5)
 E8 >> minder dan C-score op E6
 M7 >> minder dan C-score op E5
 B6 >> minder dan C-score op E4



Resistentie:
 6 maanden structurele RT (3x 20 minuten)
 weinig of geen aantoonbare vorderingen

Individueel Handelingsplan:
 plan van aanpak: leerstof en instructie worden afgestemd op onderwijsbehoeften
individuele leerling
 compenserende en dispenserende maatregelen
Groep 1 en 2
Signalen voor dyscalculie op latere leeftijd:
 moeite om cijfersymbolen te koppelen aan blokken (concreet materiaal)
 moeite met aantallen of getallen
 blijven tellen van de ogen van de dobbelsteen
 ondanks oefenen vergeten van de cijfers
 Rekenzwakke kinderen hebben moeite om zelf oplossingen te bedenken.
 Risicokinderen profiteren weinig van de tel- en rekenactiviteiten in de klas.
Kenmerken ‘zwakke’ kleuters
 Weinig tot geen spontane getalinteresse
 Geringe beheersing van rekentaalbegrippen
 Zwak (werk)geheugen
 Moeite met dobbelsteenstructuur
 Beperkt profijt van instructie
 Problemen met ‘mapping’
 Doorzien geen relatie tussen getallen (mental number line)
Samenvattend: moeite met cijfers en symbolen
Hoe signaleer je een rekenachterstand:
 observeren > bij elke moderne rekenmethode zit ook een leergang voor de kleuters
met daarbij observatielijsten: wat moet een kleuter kunnen
 een leerlingvolgsysteem (bijv Pravoo) hanteert ook observatielijsten die meerdere
keren per jaar door de leerkracht ingevuld worden
 Cito rekenen voor kleuters (M1 / E1 / M2 / E2)

Diagnose:
 analyseprogramma's van Cito rekenen voor kleuters: www.groepplan.nl en
www.rekenuitkomst.nl (let op: weinig sommen van een bepaald rekenonderdeel zegt
niets over beheersing van dit onderdeel)
 Utrechtse getalbegrip Toets (UTG-R) - voor kleuters die zich op rekengebied
onvoldoende ontwikkelen
Remediëren:
 opstellen van een individueel handelingsplan (liever nog: werken met een klein
groepje)
 Stimuleren van telontwikkeling en getalbegrip niet aan toeval overlaten.
 'Op weg naar rekenen' (Graviant)
 Aanpakken die beschreven zijn in Kleuter Volg Systemen (Kleuterplein, Pravoo)
 andere (remediërende) programma's: Met Sprongen Vooruit
Kinderen die op D- of E-niveau scoren, zijn risicokinderen. Zij behoren ook in groep 3 en
verder - over het algemeen - tot de 25% zwakst presterende rekenaars.
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