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Netwerk
rekenspecialisten

Hét netwerk voor vrijescholen om leerkrachten en/of
rekenspecialisten/rekencoördinatoren bij elkaar te brengen.

Doelgroep
Leerkrachten, rekencoördinatoren/(aspirant) rekenspecialisten. Elke school kan een iemand afvaardigen
om deel te nemen aan dit netwerk.

Het netwerk is bedoeld om
leerkrachten en/of rekenspecialisten/
rekencoördinatoren bij elkaar te brengen.
De afgevaardigde van uw school wordt/is
de vraagbaak in de school op het gebied van
reken-wiskunde onderwijs en bewaakt de
identiteit van het vrijeschoolonderwijs op dit gebied.

Leren
van en met elkaar

Het rekenonderwijs blijft aan verandering onderhevig.
De oorzaak van deze veranderingen zijn de toenemende
druk vanuit de inspectie, de veranderende visie op rekenen en rekenonderwijs en de schat aan mogelijkheden
die ontwikkeld worden. Het is van belang dat er binnen
de school een coördinator, specialist is die op de hoogte
is van veranderingen en mogelijkheden. Daarnaast heeft
deze specialist kennis nodig om verdieping te brengen
in de visie op het rekenonderwijs.
BVS-schooladvies heeft veel ervaring opgedaan met
netwerken voor rekenspecialisten, deelnemers zien het
als een waardevolle aanvulling.

Resultaat
• Netwerk van rekenspecialisten binnen de vrijescholen
• Platform voor en uitwisseling van laatste ontwikkeling
op het gebied van rekenen wiskunde.
• Ondersteuning bij het effectief werken aan verbetering
rekenvaardigheden van leerkrachten en kinderen.
• Hulp bij implementatie reken-verbetertrajecten binnen
de school.
• Versterkte visie op rekengebied vanuit de vrijeschoolpedagogiek.
• Kennis om de inhoud, leerlijnen en veranderingen aan
het team over te dragen.

1. I ntervisie op het werk als rekenspecialist
binnen de school

• Werken aan het spelelement in het rekenen
• Introductie van gort in de groep rekenspecialisten
• Het protocol ERWD invoeren in een vrijeschool
• Het werken aan een invoering van de rekenreferentieniveaus.
• Het werken aan diagnostische gesprekken
• Het maken van groepsplannen.
• Opbrengst gericht werken en toch kunstzinnig onderwijs geven
• De leerkracht als ontwerper van de periode rekenen.

2. O
 riëntatie op reken-wiskunde
ontwikkelingen

4. Vragen op reken-wiskundegebied die er
binnen de scholen leven.

Werkwijze
Tijdens de bijeenkomsten komt een aantal thema’s aan
de orde:

De volgende onderwerpen komen o.a. in overleg
met de deelnemers aan bod:
• Het protocol ERWD
• Opbrengst gericht werken
• Inzicht in doorgaande leerlijnen.
• Effectief werken en effectieve instructie.
• Realistisch rekenen.
• Rekenstrategieën.
• Het werken aan reken-diagnostische
gesprekken
• Referentieniveaus

3. H
 et werken aan het rekenonderwijs en didactiek vanuit de
identiteit van de vrijeschool
• 	Het aanzetten van de leerlijn rekenen in de vrijeschool
• Visieontwikkeling op rekengebied
• Tussen vermogen en vaardigheid
• 	Didactische aanpak vanuit de
bronnendidactiek

Materiaal
Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvangen de
deelnemers een agenda
Specificaties
In overleg worden jaarlijks 5 bijeenkomsten van
1 dagdeel (13.00 - 17.00 uur) ingepland.
Locatie
De locatie wordt in overleg met de deelnemers bepaald.
Kosten
€ 600,- per deelnemer per jaar.
Het minimumaantal deelnemer is 6.Indien dit aantal niet
wordt gerealiseerd wordt contact met u opgenomen.
Aanmelden
U kunt zich telefonisch: T (030) 281 96 56 of per e-mail:
E admin@bvs-schooladvies.nl aanmelden voor dit netwerk, o.v.v. naam school en naam deelnemer.

Meer informatie
Paul van Meurs
M 06 13 54 29 06
E p.vanmeurs@bvs-schooladvies.nl

Een deelnemer aan het woord
Rekenspecialisten bijeenkomsten: mensen ontmoeten,
die met rekenen bezig zijn onder bezielde leiding van
Paul van Meurs. Achtergrond, antroposofie, leerlijnen,
periodeonderwijs, methoden, groepsplannen, dyscalculie,
begaafdheid, toetsen, bewegen, spel, oefenen, automatiseren, intervisie … Leren van en met elkaar. Vreugde om
met rekenen bezig te zijn. Lachen en verdieping. Hoe
werkt rekenen gezond makend?
Door met o.a. bovenstaande onderwerpen bezig te zijn,
ontstaat er geleidelijk aan een fundament dat niet alleen
voor de kinderen, de leerkrachten en in je eigen school
kan doorwerken, maar ook als netwerk kan dienen dat
voor de gehele schoolbeweging van betekenis kan zijn.
Annemiek Geertsma,
Rekencoördinator bij Basisschool De Vrije School
te Almelo

U kunt ook een bezoek brengen aan onze website.
Hier vindt u ons complete aanbod

www.bvs-schooladvies.nl

