Werken in niveaugroepen ( tijdens de rekenles)
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In de vorige bewaarbrief heeft u informatie gekregen over
het werken met stoplicht, vragenkaartje en time timer. In
deze bewaarbrief willen we informatie geven over het
werken in groepen.
Na een aantal studiemiddagen over Zwols Model hebben
we vanaf groep 3, 3 rekengroepen gemaakt. We hebben
de groepen een kleur gegeven: rood, wit en blauw.

In de witte groep zitten kinderen die het klassikale programma goed kunnen volgen. Ze
hebben weinig extra hulp nodig, ze hebben genoeg aan de opdrachten uit het boek. Deze
groep heeft geen extra werk nodig.
In de blauwe groep zitten de leerlingen die de aangeboden lesstof best moeilijk vinden. Ze
hebben behoefte aan meer uitleg en instructie. Voor deze leerlingen worden er opdrachten
geschrapt.
Per hoofdstuk wordt er bekeken welke opdrachten voor deze leerlingen belangrijk zijn. Die
opdrachten maken ze en de andere opdrachten slaan ze over. Het kan ook gebeuren dat er
nog wat extra oefening van bepaalde vaardigheden plaatsvindt. Bijvoorbeeld extra tafels
oefenen om ze te automatiseren. We noemen dit compacten van de lesstof. In groep 3
krijgen de kinderen echt de basisstof van het rekenen. Uit deze basisstof willen wij niets
weglaten. Zoals het woord al zegt is dit de basis voor het rekenen. Daarom is het lastig om
in deze groep een blauwe groep te realiseren. Er zijn wel kinderen die de basisstof moeilijk
vinden, zij krijgen wel extra uitleg en hulp, maar we noemen dit nog niet de blauwe groep.
In de rode groep zitten de leerlingen die meer aankunnen dan de rekenstof die in het boek
wordt aangeboden. Ook voor deze groep bekijken we welke opgaven belangrijk zijn.
(compacten van de lesstof) Het gaat dan vaak om opgaven die meer inzicht vragen of een
extra moeilijkheid bevatten. Omdat ze niet alle opgaven uit het boek te maken houden ze
tijd over om extra lesstof te maken. We noemen dat verrijken: het kind krijgt extra
opdrachten. Voor de leerlingen in de rode groep hebben we extra rekenmateriaal met
uitdagende opdrachten. De kinderen in deze groep krijgen voor ieder hoofdstuk een blad
waarop staat welke opgaven ze moeten maken.
De leerlingen hebben in de klas een eigen rekenplek. De niveaugroepen zitten dan bij elkaar
zodat ze ook makkelijk met elkaar kunnen overleggen en samenwerken.
Het is niet zo dat deze niveaugroepen altijd gescheiden van elkaar werken. Er zijn lessen in
de methode die klassikaal aangeboden worden, de zogenaamde leerkrachtgebonden lessen.
Die doen we wel met de hele groep.
Hoe komen we tot een goede indeling van de groepen?
Om de groepen goed in te kunnen delen kijken we naar de cijfers die gehaald zijn voor de
rekentoetsen en vooral ook naar de hoeveelheid instructie die een leerling nodig heeft.
Verder is het heel belangrijk dat een leerling in de rode groep zelfstandig kan werken en ook
een goede inzet heeft. Het moet immers moeilijke opgaven gaan maken waarbij niet altijd de
hulp van de leerkracht gevraagd kan worden.
De leerkrachten houden steeds in de gaten of de leerlingen nog in de juiste groep zitten. Als
het nodig kan een kind in een andere groep geplaatst worden.

