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Voor deze workshop heeft u een internetverbinding nodig… 

1. Kies het Wifi netwerk: HOTSPOT Vormingscentrum
Wachtwoord: invullen

2. Zet de schermbeveiliging van uw telefoon uit

3. Surf naar www.kahoot.it of download de app:

4. Enter Game pin: ……….

5. Speel mee met de naam die u wenst

Even voorstellen

Henk Vegter
49 jaar

Msen
- Autisme
- Rekenen

Vakleerkracht rekenen en wiskunde
Rekenspecialist
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Er is sprake van Dyscalculie als:

1. Er sprake is van een discrepantie tussen potentiële mogelijkheden en rekenkennis

2. Aan het eind van het basisonderwijs ten minste 2 jaar achterstand bestaat 
(halverwege groep 6: één jaar)

3. Er ondanks gerichte hulp (RT) weinig progressie te zien is 
(er is sprake van onvoldoende leerrendement)

4. Kinderen op jonge leeftijd al moeite hebben met (voorbereidend) rekenen (getalbegrip)

Zwakke rekenaars met autisme
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Verlengde instructie

Basisinstructie

20 minuten

Verlengde instructie

10 minuten

10 minuten
effectief

Voorinstructie (Preteaching)

Basisinstructie

10 minuten

Voorinstructie

20 minuten

30 minuten
effectief
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Hans maakt iedere ochtend een wandeling. Hij loopt eerst 300 meter over 
de “Boulevard of dreams”. Vervolgens loopt hij een kwartier door het 
winkelcentrum. De terugweg over het strand is 2 kilometer. Hans loopt met 
een gemiddelde snelheid van 5 kilometer per uur.

Voorbeeld

Vraag: Wat is de snelheid van Hans in meter per seconde?

Hans maakt iedere ochtend een wandeling. Hij loopt eerst 300 meter over 
de “Boulevard of dreams”. Vervolgens loopt hij een kwartier door het 
winkelcentrum. De terugweg over het strand is 2 kilometer. Hans loopt met 
een gemiddelde snelheid van 5 kilometer per uur.

5 x 3,6 = 18 meter per seconde

21 ……… 22 ……… 23 ………

18 meter ……… 18 meter  ………

5 : 3,6 = 1,39 meter per seconde

21 ……… 22 ……… 23 ………

1,39 meter ……… 1,39 meter  ………
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3 x 4 = ………
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Verwerking vertaalcirkel

Bedenk een opdracht 
en bespreek zoveel 
mogelijk toepassingen 
van de vertaalcirkel.

Zelfs 4 x 3 is al een opdracht waarbij dit kan.
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Nabespreken Vragen?


