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Aan het einde van de workshop hebt u kennis van:

Lesson Study
… met rekenen in de wiskundeles

Henk Logtenberg

Lesson Study als vorm van teamleren
de mogelijkheden van Lesson Study bij het werken met de vernieuwde
methode Modern Wiskunde
• de ‘liteversie’ van de Werkwijze van Lesson Study
• aandachtspunten van Lesson Study binnen uw school
•
•

Onderwijsconsultant
Gecertificeerd Lesson Study trainer

WWW.CPS.NL

Programma
www.cps.nl/lessonstudy-vo
Tijd

Inhoud

11.00 – 11.05

Welkom en kadering

11.05 – 11.15

Lesson Study

11.15 – 11.30

Lesson Study en Moderne Wiskunde

11.30 – 11.45

Werkwijze bij Lesson Study

11.45 – 11.50

Implementatie

11.50 – 12.00

Vragen en afsluiting
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Lesson Study-groep

Cyclus van Lesson Study
• MT lid

• Teamleider, zorgcoördinator
• docenten, twee tot vier
• Inhoudelijk deskundige (intern of extern)
• Procesbegeleider (intern of extern)

Lesson Study & Moderne Wiskunde
(voorbeeld – hfst. Dl. 1A, hfst. 4, grafieken)

Onderzoeksles

1. Reguliere voorbereiding en uitvoering
2. Voorbereiding met Lesson Study:
• Wat zijn de doelen? (vakinhouden,
begrippen)
• Wat zijn de leerstofinhoudelijke
verwachtingen naar de ll’n toe?
• Welke keuzes ga je daarbij maken?
• Hoe pak je dit aan?
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Verbanden (Syllabus)
• informatie uit tabellen, grafische voorstellingen
en beschrijvingen analyseren en interpreteren
• verschillende voorstellingsvormen van verbanden
met elkaar in verband brengen
• gegevens verzamelen, samenvatten (3F),
ordenen en weergeven
• patronen in getallenreeksen en (meetkundige)
figuren beschrijven
• tabellen, diagrammen en grafieken gebruiken bij
het oplossen van problemen
• formules lezen en gebruiken

•
•
•

Lesopzet

Sleutelvraag:
•

•

Nieuwgierigheid van de ll’n te
wekken die leidt naar het lesdoel
van de les

Start

Action: álle ll’n gaan zonder gedetailleerde
rekeninstructie direct aan het werk
Formulation: de kennis die is opgedaan door
de leerlingen, wordt geformuleerd en
gepresenteerd
Validation: De opgedane kennis wordt door
de leerkracht gevalideerd

•
•
•

Keuze uit materialen (liniaal, blanco papier,
ruitjes papier)
Plusleerling: alleen vragen stellen (niet
tekenen)
Spy: Opdoen van nieuwe informatie bij de
andere groepen
Zwakke ll’n: in de groep geholpen (plus
docent)

Opdracht
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Opdracht
•
•
•

Presentatie van de
groepsproducten
Interactief klassengesprek
Samenvatting

Werkwijze

Tabellen

Trein A rijdt met een snelheid van 50 km/u.
Trein B vertrekt drie uur later en rijdt met een
snelheid van 60 km/uur.
Na hoeveel uur haalt Trein B Trein A in?
-> Maak de berekening d.m.v. het gebruik van
een tabel?
-> Maak de berekening d.m.v. een grafiek te
tekenen)
-> Probeer door middel van een formule tot een
oplossing te komen?

Grafieken
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Succesfactoren

Formule

Veiligheid
Lifeaanwezigheid

Interactie
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Inzicht in
leerlijnen
Durf, eigen
keuzes te
maken

Gevarieerder
instructie

Verdieping
van de lesstof

Lesson
Study

Enthousiasme
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www.cps.nl
Henk Logtenberg
M: 06 – 55 77 38 26
h.logtenberg@cps.nl
@rekenflits
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