
Wat meteen beviel was de duidelijke structuur en strategie. 

‘Alle onderwerpen worden duidelijk aangeboden en goed 

herhaald, waardoor je niet voor verrassingen komt te staan. 

Dat schept ook veel duidelijkheid voor de kinderen.’

DUIDELIJKE RICHTLIJNEN
‘Heel mooi is dat de opdrachten in verschillende contexten 

worden aangeboden. Als leerkracht krijg je daardoor een 

goed inzicht in de mate waarin kinderen de stof begrijpen.’

Met de tempotoetsen werkt dat net zo. ‘Ik was benieuwd of 

de kinderen de tafels goed genoeg beheersten. De tempo-

toets liet zien dat dat wel goed zat.  

De aftreksommen bleken juist nog wat minder te gaan. 

Toen kon ik het oefenen en automatiseren daar meteen 

op aanpassen.’ De handleiding vormt daarbij een mooie 

leidraad. ‘Hij is praktisch, met een duidelijke uitleg wat je 
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moet doen. Als je wilt word je stap voor stap begeleid, maar 

er is ook ruimte voor eigen invulling en ideeën.’

IEDEREEN IS BEZIG, OP ZIJN EIGEN NIVEAU
´De verdeling in drie niveaus is heel fi jn en duidelijk. Het 

geeft veel rust voor de kinderen. En het is goed dat die 

verdeling ook na de toetsen gehandhaafd blijft.’ 

‘Leerlingen die bij de verlengde instructie zitten, vinden 

het erg prettig dat er duidelijke afspraken zijn en dat ze bij 

me terechtkunnen. Het is fi jn dat ik bij juf mag rekenen! zei 

een van hen.’

‘De kinderen in het basisniveau proberen als ze klaar zijn 

vaak zelf verder te gaan met de opdrachten in het plusniveau. 

Ze dagen zichzelf uit. Maar ook de slimme rekenaars komen 

niks tekort:  alle kinderen zijn bezig, op hun eigen niveau.’

SAMENWERKEN WERKT
Het leukst vinden de kinderen toch wel het samenwerken bij 

de rekenspelletjes. ‘Ze gaan er enthousiast mee aan de slag in 

tweetallen of klassikaal. Het is daarom ook erg fi jn dat 

‘Met sprongen vooruit’ zo goed geïntegreerd is in de 

methode. We werkten er al mee, maar nu sluit het naadloos 

aan op de lesstof.’ Een van de kinderen uit groep 5 weet het 

zeker: Ik vind rekenen nu het allerleukste vak!

Openbare basisschool de Zuiderpolder in Haarlem gebruikt 

de nieuwe Pluspunt sinds het begin van dit schooljaar in de 

groepen 3, 4 en 5. Bij Juf Jet in groep 5 zijn ze erg blij met de 

nieuwe rekenmethode. Jet Eiling vertelt.

MEER INFORMATIE
www.pluspunt-malmberg.nl

“Fijn dat ‘Met sprongen vooruit’ 

zo goed geïntegreerd is 

in de methode”

‘DUIDELIJKHEID 

EN PLEZIER’

“Ik vind rekenen 

nu het allerleukste vak!”

PP_advertorial_ JSW.indd   2-3 19-2-10   9:56


