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∗ vooraf - dienstregeling

- vlees in de kuip

OEPS, de rekentoets!

- vlees in de kuip

∗ aanleiding - instroom

- aanpak

- wat en hoe?

∗ keuze - OEPS versie A

- OEPS versie B

∗ toetje



Vlees in de kuip?

Vooraf

Vlees in de kuip?



veronderstelling:

Aanleiding

veronderstelling:

leerling beheerst 1F niveau als hij start 

in de brugklas…



Instroom

< 1F leerling beheerst 1F niveau (nog) niet

leerling beheerst 1F niveau, maar 2/3F niveau (nog) 
<2/3F

<3F

≥3F

leerling beheerst 1F niveau, maar 2/3F niveau (nog) 
niet

leerling beheerst 2F niveau, maar 3F niveau (nog) 
niet

leerling beheerst zowel het 2F als 3F niveau



Aanpak

1. remediëren achterstand aanpakken1. remediëren

2. ontwikkelen

3. onderhouden

achterstand aanpakken

niveau uitbouwen

niveau vasthouden



Instroom & Aanpak

remediëren, onderhouden & ontwikkelen< 1F

onderhouden & ontwikkelen

onderhouden & ontwikkelen

onderhouden

<2/3F

<3F

≥3F



∗ Aanpak?

∗ Hoe ga je aanpak vormgeven?

Wat en hoe?

∗ Hoe ga je aanpak vormgeven?

∗ Welk materiaal gebruik je daarbij?



Keuze

OEPS B
accent op rekenprogramma’s

OEPS A
accent op rekenbeleid accent op rekenprogramma’s

ronde 1:

Muiswerk-Deviant-Rekenblokken

ronde 2:

Muiswerk-Deviant-Rekenblokken

plenaire terugkoppeling

accent op rekenbeleid

ronde 1:

uitwisseling rekenbeleid – stellingen

ronde 2:

Muiswerk-Deviant-Rekenblokken (kort) 

plenaire terugkoppeling



remediëren is geen taak van het VO

Stelling 1



Stelling 2

invaluren zijn geschikt om 
leerlingen zelfstandig rekenstof te leerlingen zelfstandig rekenstof te 

laten verwerken



rekenles hoort thuis op het VO-
rooster, ondanks de volle lestabel

Stelling 3

rooster, ondanks de volle lestabel



elke wiskundedocent in het VO kan 
rekenles geven

Stelling 4

rekenles geven



Stelling 5

leerlingen thuis een rekenprogramma 
laten doorwerken is een goede manier laten doorwerken is een goede manier 

om hun rekenvaardigheden te 
onderhouden



Tijd voor het toetje!



Vragen of opmerkingen?
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