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Voor u ligt het rekenbeleidsplan dat ingaat vanaf het 
schooljaar 2020-2021 en van kracht blijft tot dat daar 
aanleiding toe is vanuit de wetgeving of vanuit een 
verandering in het beleid. 

Het Bouwens heeft als één van de speerpunten in het 
schoolplan aangegeven als school een ketenfunctie te 
hebben van primair onderwijs naar het mbo, hbo en 
wo. Dat geldt ook voor het rekenonderwijs. Door goed 
rekenonderwijs aan te bieden, geven we de leerlingen een 
goede doorstroommogelijkheid naar het vervolgonderwijs.

Verder zien we binnen het rekenbeleid het speerpunt 
talentenontwikkeling terug. Aansluitend bij de leerling zal 
iedereen op maat bediend moeten worden. Leerlingen 
kunnen  op een hoger niveau dan gevraagd uitgedaagd 
worden.

De centrale rekentoets en het rekencijfer zijn vanaf het 
schooljaar 2019-2020 afgeschaft. Rekenen is onderdeel 
geworden van het vak wiskunde. Voor leerlingen die het vak 
wiskunde niet met een eindexamen afsluiten, wordt een 
schoolexamen voorgeschreven. 
Het eindcijfer voor wiskunde in het examenpakket geeft een 
indicatie van de beheersing van de rekenvaardigheden.

Voor rekenen zijn per niveau de volgende domeinen 
beschreven:
•      getallen
•      verhoudingen
•      meten en meetkunde
•      verbanden
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1.1 Goed rekenonderwijs
 Het Bouwens wil graag goed rekenonderwijs verzorgen. 
Het doel van goed rekenonderwijs is het ontwikkelen van 
functionele rekenvaardigheden voor alle leerlingen. 

Vanuit de “warme overdracht” van basisscholen en de 
begintoets van DiaCijfer krijgen vakdocenten een goed beeld 
van de kennis en vaardigheden van de leerling op het gebied 
van rekenen.  

Aan leerlingen uit de onderbouw die meer ondersteuning 
nodig hebben dan klassikaal geboden kan worden, wordt een 
ondersteuningsles aangeboden. 

In het volgende hoofdstuk is uitgeschreven hoe het 
rekenonderwijs op het Bouwens georganiseerd wordt.

1.2 Rekenproblemen en dyscalculie 

Ernstige rekenproblemen kunnen ontstaan als er gedurende 
langere tijd onvoldoende afstemming wordt gerealiseerd 
tussen het (reken)onderwijs en de onderwijsbehoeften 
van de leerling. Wij spreken van dyscalculie als ernstige 
rekenproblemen ondanks langdurige deskundige begeleiding 
hardnekkig blijken en onveranderd blijven bestaan.

Criteria dyscalculie:
• Er is sprake van stagnatie in de rekenontwikkeling.
• Er is een grote discrepantie tussen de ontwikkeling van 

de leerling in het algemeen en zijn rekenontwikkeling 
(passende ontwikkeling op andere gebieden).

• De achterstand is hardnekkig. De leerling laat ondanks 
gerichte deskundige begeleiding bijna geen vooruitgang 
zien.

De rekencoördinator kan in overleg met de
examensecretaris en de vakdocent,  leerlingen hulp bieden, 
door middel van: extra tijd, rekenkaart, rekenmachine. 

1. Rekenonderwijs
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2.1. Vaksectie
Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de sectie rekenen 
samengegaan met de sectie wiskunde. Rekenen wordt 
gegeven door bevoegde vakdocenten wiskunde. Het is 
wenselijk dat de vakdocent zowel de vakken rekenen 
en wiskunde geeft aan een en dezelfde klas, hierdoor 
kan de vakdocent zijn leerlingen beter leren kennen. De 
sectie rekenen wordt functioneel aangestuurd door de 
rekencoördinator.

Speciale aandacht gaat uit naar:
• Leerlingen die met diverse rekenhiaten van de 

basisschool komen.
• Koppeling met de andere vakken, daar waar rekenen 

voorkomt.
• Overlapping qua vakinhoudelijke kennis betreffende 

rekenen en wiskunde 

2.2. Lessentabel

Het vak rekenen staat sinds het schooljaar 2016-2017 in het
lesrooster van de leerlingen van leerjaar 1 t/m 4. Voor alle 
schooltypen (uitgezonderd 4 vmbo-gt) van de betreffende 
leerjaren is een lesuur in de lessentabel gereserveerd voor 
het vak rekenen.

Binnen het lesrooster is er ook een ondersteuningsuur 
rekenen opgenomen voor leerlingen met rekenachterstand, 
of andere ernstige rekenproblemen. 

2.3. Studievoortgang/toetsing

Gedurende het schooljaar krijgen leerlingen per trimester
twee toetsen om de voortgang te volgen en te bewaken. 

Leerlingen krijgen als hulpmiddel een kladblaadje, dat 
ze mogen gebruiken bij de toetsen. Voor leerlingen met 
dyscalculie of andere ernstige rekenproblemen gelden 
andere regels, zoals beschreven in hoofdstuk 1.

2.4. Methode

In de onderbouw van alle leerstromen wordt gebruik 
gemaakt van de methode ‘NU Rekenen’.  Dit is een 
leerwerkboek, waarin de leerlingen kunnen werken. Tevens 
hebben zij een digitale licentie om thuis te kunnen oefenen, 
via itslearning. 

In de bovenbouw wordt het rekenboek ‘getal en ruimte’ 
gebruikt, dezelfde methode als voor het vak wiskunde 
gebruikt wordt. 

2. Organisatie van het rekenonderwijs
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Het rekenbeleid wordt aangepast indien nodig. De 
rekencoördinator neemt hierin het voortouw. Wet- 
en regelgeving worden op de voet gevolgd door de 
rekencoördinator en daar waar nodig worden voorstellen 
tot aanpassing gedaan. Het PTO en PTA wordt jaarlijks 
geëvalueerd, evenals de leermiddelen die gebruikt worden. 
De rekencoördinator bewaakt de voortgang van de 
actiepunten uit het rekenbeleidsplan en is aanspreekpunt 
voor de schoolleiding. Binnen de schoolleiding heeft één van 
de teamleiders het rekenbeleid in portefeuille.

De resultaten van de externe toetsen die met behulp van Dia 
Cijfer worden afgenomen, worden  jaarlijks vergeleken met 
de voorgaande jaren. De analyse wordt jaarlijks aangeboden 
aan het MT. Op leerlingniveau worden de vorderingen in 
Somtoday bijgehouden en met het basisonderwijs wordt 
gecommuniceerd over de resultaten van de leerlingen die 
afkomstig zijn van de betreffende basisschool. 

3. Kwaliteitsbewaking en communicatie
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Bijlage 1: Rekendidactiek

Zie onderstaande afbeelding. Koppeling blijven leggen tussen 
de verschillende niveaus.

Handelingsmodel vierde niveau
• Context: uitspelen van de situatie
• Betekenis geven aan de getallen in het verhaal
• Betekenis geven aan de rekentaal in het verhaal

Handelingsmodel derde niveau
• Afbeeldingen van werkelijkheidssituaties. Vanuit een 

plaatje/foto/tekening de werkelijkheid herkennen
• Betekenis geven aan de getallen in de afbeelding

Handelingsmodel tweede niveau
• Materiaal en denkmodellen
• MAB, geld
• Verhoudingstabel
• Getallenlijn

Handelingsmodel eerste niveau
• Uitvoering van de formele bewerking
• Betekenis verlenen aan de getallen in de bewerking
• Bijvoorbeeld een verhaal bedenken bij een kale som

Handelingsmodel kun je gebruiken voor:
• Observeren
• Leggen van didactische accenten:

• Bij rekenproblemen nog sterker
• Langer noodzakelijk om koppelingen te leggen
• Langer werken aan onderliggende niveaus
• Wel doorwerken naar boven (meest abstracte 

niveau) 
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Leerlinggegevens

Naam leerling: 
Klas:
Naam mentor/zorgcoördinator:
E-mailadres:

1. Dyscalculieverklaring 
Heeft de leerling een officiële dyscalculieverklaring? Ja/nee

2. Informatie vorig onderwijs
Informatie en/of verklaringen uit het voorafgaand onderwijs 
inzake de beperking van de leerling. Korte beschrijving van de 
maatregelen die zijn genomen inzake onderwijs en toetsing. 

Bijvoorbeeld score eindtoets basisschool, informatie/score 
(IQ) testen, informatie uit LVS, rapport. Heeft de leerling 
remedial teaching/andere extra ondersteuning gehad? Ook 
informatie uit de dyscalculieverklaring kan hier beschreven 
worden.

3. Analyse vaardigheden leerling
Een korte beschrijving van de analyse over de (on)
haalbaarheid van de standaard rekendoelen op 2F of 3F. 

Het maken van een nulmeting is een uitgangspunt om de 
vooruitgang (of stagnatie) van de leerling het te monitoren 
en te beschrijven. Toetsresultaten, informatie uit LVS etcetera 
kunnen hier ook genoemd worden. Een verwijzing naar de 
stadia uit het protocol ERWD kan hierbij handig zijn. 

4. Voorbereiding op toetsen
Een korte beschrijving van het gerichte traject als 
voorbereiding op de ER-toets. 

Bijvoorbeeld extra rekenles naast de reguliere rekenles, 
bijles, RT, huiswerkopdrachten. Het gaat hierbij om de extra 
inspanning van zowel school als leerling. 

5. Verklaring
Een verklaring dat de leerling kiest voor de aangepaste 
rekentoets, dat hij op de hoogte is van het feit dat dit 
leidt tot een aantekening op de cijferlijst en mogelijke 
beperkingen in de doorstroom*. 

Datum:
Plaats:
Naam:
Handtekening :
(bij leerlingen van 17 jaar of jonger geldt een verklaring van 
de ouder/verzorger)

*) Vanaf het schooljaar 2015-2016 komt er (met uitzondering 
van vmbo-bb) een aantekening ER op de cijferlijst. Op 
sommige lerarenopleidingen, zoals de pabo, wordt een 
leerling met ER op de cijferlijst niet toegelaten.

Bijlage 2: ER-dossiervorming
Voorbeeld ER-dossier

Dit voorbeelddossier dient puur ter illustratie van hoe een dossier eruit zou kunnen zien en heeft nadrukkelijk niet de status 
van een officieel dossier zoals door de scholen opgesteld moet worden.
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Bijlage 3: Taken rekencoördinator

Taak Rekencoördinator

Plaats in de organisatie • Deel uitmaken van sectie wiskunde
• Voorzitter sectie rekenen

Doel van de taak • Rekenbeleid vormgeven en omzetten tot uitvoerbare activiteiten
• Aansturen van medewerkers die activiteiten uitvoeren op het gebied van 

rekenonderwijs

Taken • Volgen van landelijke ontwikkelingen
• Rekenbeleid jaarlijks evalueren en bijstellen.
• Het coördineren van methode toetsen, Dia Cijfer toetsen en opstellen PTO/PTA
• Ontwikkelen en onderhouden van het curriculum.
• Analyse van de resultaten Dia Cijfer op klas- en leerlingniveau.
• Communicatie met het MT over beleid en resultaten Dia Cijfer
• Communicatie naar instroomcoordinator ivm communicatie basisscholen

Bevoegdheden • Inrichten itslearning

Competenties • Leiding geven aan sectieleden op het gebied van rekenonderwijs.
• Beleidsmatig kunnen denken
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