
Zelfvertrouwen

Zo zit dat in Getal & Ruimte Junior: Zelfvertrouwen 
7 manieren waarop Getal & Ruimte Junior bijdraagt aan rekenen met zelfvertrouwen

Ergens aan beginnen waarvan je op voorhand 
niet weet of het je gaat lukken… best 
spannend toch? De vraag is hoe je naar 
zo’n klus kijkt. Ga je de uitdaging aan met 
het risico op een onbevredigende uitkomst 
of houd je een slag om de arm en haak je 
mogelijk halverwege toch af als blijkt dat 
het niet direct lukt? Het verschil zit hem in 
zelfvertrouwen. 

Leer kinderen op zichzelf te vertrouwen. Laat ze zien 
wat werkt en geef ze handvatten om hun aanpak 
aan te passen als die niet werkt. Gebruik heldere 
communicatie en maak duidelijke afspraken. Zorg voor 
een gekaderde opdracht en een begeleide inoefening 
op hun niveau waarbij je ze steeds meer loslaat tot ze 
het zelf kunnen. Dan zullen kinderen zich beter kunnen 
ontwikkelen, meer aandurven en zich ook oké voelen 
wanneer er eens iets niet gaat zoals verwacht.

Getal & Ruimte Junior heeft als doel alle leerlingen 
verder te helpen in het rekenen. Dat gaat het best als 
kinderen stevig in hun schoenen staan. 

Daarom: 7 manieren waarop Getal & Ruimte Junior 
bijdraagt aan rekenen met zelfvertrouwen. 

1. Een heldere, herkenbare opbouw en structuur; 
kinderen weten wat er van ze wordt verwacht.

2. Convergente differentiatie: de hele klas werkt aan 
hetzelfde onderwerp. Elk kind profiteert van de 
instructie en van de interactie in de groep.

3. Eén rekenstrategie per rekenonderwerp die altijd 
werkt. 

4. Rekenen op ieder niveau. Waarbij kinderen in één 
oogopslag zien welke vragen makkelijkere en 
moeilijker zijn.

5. Altijd kunnen proberen, door zelf de route binnen 
de les te bepalen.

6. Elke week eerst de vaardigheden leren beheersen, 
daarna pas rekenen in een context.

7. Een helder stappenplan om contextopgaven 
systematisch op te lossen, gebaseerd op het 
drieslagmodel.

Als team vinden wij het van grote waarde 
dat door alle groepen heen dezelfde
 rekenstrategieën worden gebruikt. 
Dat geeft duidelijkheid aan de leerlingen. 

- Gerard Baak, Leerkracht  
IKC Stella Nova, Zoetermeer

Wil je meer lezen over bovenstaande punten? 
» Bekijk dan de methodebrochure

Wil je liever een persoonlijke toelichting op 
bovenstaande punten? » Plan dan een afspraak in 
met een van onze methodespecialisten
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