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FALEN MOET JE LEREN 

GROEIMINDSET IN DE REKENLES 
Een basisschool in het midden van het land 

stelt zich dit schooljaar tot doel: 'Alle leerlin

gen naar een hoger niveau: Dit vindt men 

hard nodig, want in de afgelopen jaren 

bleken de zwakke rekenaars grote stappen 

gemaakt te hebben in hun rekenontwikke

ling, terwijl de sterke rekenaars weliswaar 

op niveau waren, maar vrijwel stilstonden. 

'IK BEN DE BESTEVAN DE KLA.S' 
Alisha uit groep 6 is een van die sterke 

rekenaars. Ze vindt het eigenlijk wel best 

zoals het gaat. Ze doorloopt de basisschool 

op haar sloffen en haalt met weinig inspan

ning goede resultaten. Regelmatig zegt ze: 

'Ik ben de beste van de klas: Die titel wil ze 

graag houden. 

Het magische nummer is 7 ~ 
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Tijdens een studiemiddag over het uitda

gen van sterke rekenaars werd Alisha door 

meerdere leerkrachten genoemd:'lk bied 

haar wel extra uitdaging aan, maar dat wil 

ze nooit' en 'Volgens mij kan ze meer dan 

ze laat zien, maar is ze bang om fouten te 

maken'. Later bezocht ik op deze school een 

paar lessen, niet helemaal toevallig ook een 

rekenles in Alisha's groep 6.1k ging achterin 

het lokaal naast haar zitten. 

Alisha was al klaar met haar rekenopdrach

ten en zat triomfantelijk met haar armen 

over elkaar om zich heen te kijken. Met de 

opmerking'lk ben de beste van de klas in 
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rekenen' introduceerde ze zichzelf. 'Dan 

vind je rekenen vast ook leuk om te doen; 

stelde ik vast. Alisha keek me verbaasd 

aan, vervolgens vertelde ze dat ze alleen 

van makkelijke sommen houdt, want'extra 

plusstof is voor nerds: 'En stel je nou eens 

voor dat er plusrekenwerk is waar je geen 

cijfer voor krijgt; zei ik terwijl ik twee magi

sche vierkanten naar haar toe schoof. Welke 

zou jij willen maken? Alisha nam uitgebreid 

de tijd om de magische vierkanten te 

bekijken. Ik kon aan haar zien dat ze al aan 

het rekenen was. 

Bron: www.jufstuff.nl 

INTERESSE IN HUN EIGEN LEER
PROCES 
Bij begaafde leerlingen die veel gecom

plimenteerd zijn met hun intelligentie 

en waarbij veel nadruk is gelegd op hun 

prestaties, ligt een vaste mindset op de loer. 

Alisha heeft die kenmerken; ze is sterk ge

richt op cijfers en resultaten. De inhoud van 

het vak rekenen lijkt haar minder of niet 

te interesseren. In het boek'Mathematical 

mindsets' beschrijft Jo Boaier hoe wij leer

lingen als Alisha kunnen helpen: 'We want 
students to be excited a bout and interested in 

their learning. When students develop interest 
in the ideas they are learning, their motivoti
on and their achievements increase.' 

Sterke rekenaars met een groeimindset zijn 

over het algemeen ook gemotiveerd voor 

het vak rekenen. Ze gaan uit zichzelf op 

zoek naar verbanden en patronen, kunnen 

genieten van mooie getallenreeksen en 

gaan met behulp van de kennis die ze op

doen bij rekenen op zoek naar toepassin

gen in het dagelijks leven. Het team van de 

basisschool gunde Alisha dit reken plezier. 

Samen gingen we op zoek naar manieren 

om Alisha te begeleiden. 

VAN FAALMOMENT NAAR LEER
MOMENT 

Alisha kreeg plusrekenwerk aangeboden 

dat voor haar een verplicht onderdeel 

werd van haar rekentaak. Zij kreeg alleen 

feedback op het proces, er werd geen cijfer 

aan het pluswerk gekoppeld. Geleidelijk 

aan leerde zij dat het haar een goed gevoel 

gaf wanneer ze sommen die haar eerst niet 

lukten, later wel kon maken. Ze ging be

grijpen dat dit geen faal momenten, maar 

juist leermomenten waren. Na een tijdje 

steeg Alisha's rekenmotivatie en werd het 

voor haar minder belangrijk alleen maar de 

beste van de klas te zijn. 

En welk magisch vierkant ze koos na ons 

korte gesprekje? 

Ze wilde ze graag allebei maken! 

Suzanne Sjoers is senior consultant bij CPS 
Onderwijsontwikkeling en advies (www.cps.ni) 
en plusleerkracht rekenen op een basisschool. 
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