Training

Rekendidactiek (bij MATH)
Doelgroep:

Alle leerkrachten basisonderwijs groepen 1-2-3 en groepen 4 t/m 8

Data:
Tijd:

13 september 2017 (Utrecht) en 20 september 2017 (Zwolle)
13.30 – 16.30

Open inschrijving:

https://exova.typeform.com/to/g2ylu1

Waarom een training didactiek bij MATH?
Deze training is bedoeld voor leerkrachten die al enige tijd werken met MATH en die voor zichzelf tot
de conclusie zijn gekomen dat ze nog willen/moeten groeien in rekendidactiek.
Jij vindt dat jouw kennis over rekenleerlijnen nog niet voldoende op peil is om gepersonaliseerd
rekenonderwijs voor jouw leerlingen goed in te richten. In deze training wordt jouw kennis van
leerlijnen en de verbanden tussen de diverse leerlijnen verdiept, op basis van jouw eigen leervragen.

De inhoud

Hoe bieden we nieuwe leerstof aan? Welke insteek gebruiken we? Kan ik gebruik maken van gerichte
voorkennis? Welke strategie bieden we aan en gebruiken we uniforme rekentaal door alle leerjaren
heen? Hoe differentieer ik binnen een leerlijn en hoe
leg ik verbanden tussen verschillende leerlijnen?
Allemaal vragen waarop je tijdens deze training
Rekendidactiek antwoord op gaat leren geven.
Vanwege de diversiteit van het aanbod is gekozen voor
twee aparte trainingen; voor de leerkrachten van
groepen 1-2-3 en voor de leerkrachten van groepen 4
t/m 8.
Vanuit de EXOVA-leerpiramide geven we invulling aan
hoe goede rekendidactiek er in de praktijk uitziet. De
training kent drie onderdelen:
1. Hoe bieden we nieuwe leerstof aan?
2. Beschik ik over voldoende kennis van de
leerlijnen en de onderlinge verbanden?
3. Strategie-gebruik; hoe leg ik uit en wat leer ik
aan?

Tijdsinvestering en kosten

De training duurt 3 uur. Kosten zijn € 100 per deelnemer. Minimum 10 deelnemers, maximum 25.
Literatuur lezen en MATH doorspitten valt buiten deze trainingstijd. Persoonlijke begeleiding en
coaching op de eigen werkplek kan een vervolg zijn.

Comments

ü “Ik ben geen echte rekenspecialist, dus voor mij is deze training een goede uitbreiding van mijn
rekendidactiek.”
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