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Tafels leren
in samenwerking met OBS Het Galjoen, Den Hoorn

In deze casus ontwerpen leerlingen een leuke manier om tafels
te leren. Na een korte probleemverkenning gaan de leerlingen
in de eerste les ideeën verzinnen en kiezen. In de tweede les
gaan ze deze ideeën uitwerken, maken en uitproberen.
LEERDOELEN CASUSSPECIFIEK

♦♦ Oefenen en spelen met tafels
♦♦ Toepassen van structuur en samenhang
van tafels en metaforen, modellen en
concrete situaties hierbij
♦♦ Inzicht in diverse leerstrategieën
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♦♦ Kennismaking met en inzicht in
verschillende spelprincipes
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CASUS IN HET KORT

Tijd

Activiteit

Vorm

Benodigdheden

1,5 uur

Les 1 Probleem verkennen,
ideeën verzinnen en kiezen

Introductie klassikaal,
uitvoering in teams van 3-4
leerlingen

Leshandleiding Brainwriting

Les 2 Uitwerken, prototype
maken en testen

Introductie klassikaal,
uitvoering in teams van 3-4
leerlingen

Leshandleiding Uitwerkcyclus

1,5 uur

1 vel A3 papier, stapel post-its
en gekleurde stiften per team

Casusspecifieke vragenvellen
Materialen voor spelprototypes
(zie tips)

VOORBEREIDING

♦♦ Bereid de casus voor aan de hand van de informatie op de volgende pagina’s en de bijbehorende
leshandleidingen.
♦♦ Verdeel de klas in teams van 3-4 leerlingen, waarvan zoveel mogelijk teams van 4 leerlingen.
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Les 1 Probleem verkennen, ideeën verzinnen en kiezen
VOORBEREIDING LES

Start deze les met een introductie en een korte verkenning van het probleem. Dit neemt ongeveer 20 minuten
in beslag. Doorloop daarna de leshandleiding Brainwriting. In plaats van de daar beschreven energizer voer
je een alternatieve energizer uit. Deze is verderop in deze ready-to-go casus beschreven.
INLEIDING TAFELS – 5 MINUTEN

♦♦ Geef aan dat de leerlingen in deze les een deel van een
ontwerpproces volgen: ideeën verzinnen en kiezen. Dat betekent
dat de leerlingen in groepen ideeën gaan bedenken, de beste
ideeën uitkiezen en de les eindigen met een presentatie van de
gekozen ideeën.
♦♦ Introduceer het probleem. In groep 4 leer je de tafels. Ook daarna
blijf je ze veel oefenen. We vinden dat bij ons op school heel
belangrijk, want het helpt je bij het rekenen. Het probleem is dat
we merken dat kinderen het vaak niet leuk vinden om te oefenen.
››

http://www.tubechop.com/watch/4203348

››

Wie hebben dit probleem? De leerkrachten, want die willen
dat de tafels goed geoefend worden. Maar ook de kinderen
want die moeten de tafels leren.

››

Het is belangrijk om te weten wat je doelgroep (degenen
die het probleem hebben) vindt. We hebben voor deze
ready-to-go casus al met kinderen en leerkrachten over het
probleem gepraat.

WAT VINDEN KINDEREN – 5 MINUTEN

Kinderen moeten de tafels oefenen, dus het is belangrijk om rekening te houden met wat zij vinden en graag
doen. Bespreek met elkaar wat kinderen graag zouden willen. Kinderen vinden het fijn als...
››

het leuk, grappig en/of spannend is.

››

het afwisselend is (dus niet veel of vaak hetzelfde).

››

ze veel kunnen bewegen, doen, maken, tekenen, uitbeelden, muziek maken, zoeken, puzzelen,
actief en/of creatief bezig zijn dus.

››

het een spel is en/of als ze een doel moeten halen.

››

ze op verschillende niveaus kunnen oefenen.

WAT VINDEN LEERKRACHTEN – 5 MINUTEN

Leerkrachten willen dat kinderen de tafels veel oefenen
en goed kennen. Bespreek met elkaar wat leerkrachten
graag zouden willen. Leerkrachten vinden het fijn als...
››

kinderen de tafels goed (leren) kennen.

››

kinderen zelf de tafels kunnen oefenen. Alleen
of in groepjes van 2 tot 4 kinderen. Liefst
zonder hulp van de leerkracht.

››

andere kinderen rustig door kunnen werken
(niet gestoord worden).

››

de spullen die je nodig hebt makkelijk te pakken en op te ruimen zijn.

››

het oefenen/spelen ook kort (10 minuten of minder) kan.
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ONTWERPVRAAG

♦♦ Introduceer de ontwerpvraag. Geef aan dat jullie op school graag een
oplossing voor het tafelprobleem willen vinden.
Hoe kun je tafels op een leuke manier leren?
♦♦ Vraag de leerlingen om mee te denken over goede oplossingen.
VERDIEPENDE VRAGEN – 5 MINUTEN

♦♦ Geef de leerlingen 5 minuten ruimte om verdiepende vragen te
stellen. Zorg dat een aantal van onderstaande vragen aan bod komt.
Komen de vragen niet op gang, stel dan zelf de eerste vraag.
››

Waarom moet je de tafels zo goed kennen? Als je de tafels zo
goed kent dat je er niet meer over hoeft na te denken, kunnen
je hersens beter over de rest van de som nadenken. Voor
een gewone tafelsom is dat nog niet nodig, maar als je echt ingewikkelde vermenigvuldig- en
deelsommen gaat uitrekenen dan is dat echt heel fijn. Want anders lukt het niet (of het duurt heel
lang) om 249 te delen door 3. (Maar als je de tafels kent is het eigenlijk best makkelijk)

››

Hoe goed / snel moet je de tafels kennen? Oefenen met het snel uitrekenen van sommen is altijd
goed, hoe meer je oefent, hoe beter je leert rekenen. Maar voor de tafels is het dus fijn om ze echt
meteen te weten, zonder dat je ze hoeft uit te rekenen. Dat noemen we automatiseren. Je hebt een
tafelsom geautomatiseerd als je hem meteen weet, zonder te hoeven denken of rekenen en dat is
als je het antwoord binnen 2 seconden weet.

››

Hoe kun je goed iets leren? Je leert dingen het beste als je het bijzonder kunt maken. En door er
zoveel mogelijk zintuigen bij gebruiken en er zo actief mogelijk mee bezig te zijn. Door plaatjes,
door bewegingen, door muziek of ritme, door iets uit te puzzelen, door voelen, enzovoort.

››

Hoe kun je goed iets uit je hoofd leren / automatiseren? Echt automatiseren kost vooral heel
veel herhaling. Heel vaak doen dus. Dus hoe leuker je dat kunt maken, hoe beter. Het helpt ook als
je de tafels oefent terwijl je iets anders aan het doen bent, het liefst iets met beweging. Dan kun je
minder goed tegelijk rekenen en moet je het dus wel meteen weten.

AFSLUITING INTRODUCTIE

♦♦ Sluit de introductie van het probleem kort af. Herhaal de ontwerpvraag en zorg dat deze vraag zichtbaar
is voor alle leerlingen.
IDEEËN VERZINNEN EN KIEZEN

Start nu met de leshandleiding Brainwriting. Let op! Voer de hieronder beschreven energizer uit.
ALTERNATIEVE ENERGIZER POST-ITS

Extra voorbereiding: zorg dat voor elk team 1 vel A3 papier, een stapel stapel post-its en een set gekleurde
stiften beschikbaar is.
♦♦ Schrijf op elk A3-vel een andere vraag:
››

Wat is heel spannend?

››

Hoe kun je winnen in een spel?

››

Wat is heel leuk?

››

Wat kun je doen in een spelbeurt?

››

Waar op school kun je leren?

››

››

Wat voor soort spel zou je kunnen maken?

Wat voor spelonderdelen zou je kunnen
gebruiken?

♦♦ Laat de leerlingen in teams van 3-4 leerlingen werken.
♦♦ Geef elk team een set gekleurde stiften, een stapel post-its en een vel A3-papier.
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ALTERNATIEVE ENERGIZER POST-ITS

♦♦ Vertel de leerlingen dat op het A3 vel een vraag staat. Vraag de
leerlingen antwoorden op die vraag te bedenken. Laat de leerlingen
de antwoorden op een post-it schrijven en op het A3 vel plakken.
Eén antwoord op één post-it.
♦♦ Rond de energizer na 5 minuten af en bespreek kort een aantal
post-its. Laat de verschillende vragen afzonderlijk en na elkaar aan
bod komen.
♦♦ Verzamel de A3 vellen en hang ze op. Deze kunnen als inspiratie
dienen tijdens stap 4, tijdens het verzinnen van ideeën.

IN DE PRAKTIJK

LES AFSLUITEN

♦♦ Vertel de leerlingen dat ze de gekozen ideeën in de volgende les verder uit gaan werken. Dan doorlopen
ze de volgende stappen van ontwerpend leren: uitwerken, prototype maken en testen.
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Les 2 Uitwerken, prototype maken en testen

werken
Uit

♦♦ In deze casus hebben de leerlingen geen lijst van eisen en wensen
gemaakt, de opmerkingen in de leshandleiding die hierover gaan zijn niet
van toepassing.
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♦♦ Behoud dezelfde teams als in de vorige les. Zorg dat elk team het tekstvel
en tekenvel uit de vorige les beschikbaar heeft.

Prototype

♦♦ Maak voor deze les gebruik van de leshandleiding Uitwerkcyclus.
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VOORBEREIDING

♦♦ Maak gebruik van de casusspecifieke vragenvellen.
♦♦ Hieronder meer casusspecifieke toelichting voor het helpen bij het opstellen van vragen en het
verzamelen van materialen voor het maken van een prototype.
TIPS BIJ VRAGEN OPSTELLEN

♦♦ Help leerlingen om zoveel mogelijk open
vragen te stellen. Als vragen beginnen met
‘Hoe kun je...’ dan helpt dat om oplossingen te
bedenken. Maar ook wie, wat, waar, wanneervragen werken goed.

Concepten uitwerken

♦♦ Om goede uitwerk-vragen te stellen helpt het
om de oplossing in gedachten al te gebruiken.
Bedenk stap voor stap wat er gaat gebeuren.
Van het kiezen en pakken van het spel, het
klaarzetten, het beginnen, je beurt, het winnen
tot het opruimen of misschien wel repareren
en weggooien. Bij elke stap kun je vaak al gauw
één ‘Hoe kun je...’ vraag stellen.

Wat is nog niet duidelijk aan jullie oplossing? Wat moet je nog weten om de oplossing te kunnen
maken? Wat moet je nog weten om de oplossing te kunnen uitleggen?

♦♦ Een andere goede techniek is om ‘Wat als...’
situaties te bedenken. Wat als je het spel in je
eentje wilt spelen? Hoe kan dat? Wat als je nog
geen tafels kent? Wat als je met verschillende
klassen door elkaar wilt spelen? Wat als je
een tafelsom fout hebt? Veel van deze vragen
hangen af van de oplossing. Bij een buitenspel
kun je vragen: ‘Wat als het buiten regent?’ Bij
een spel waarbij je aan de beurt blijft zolang je
goede antwoorden geeft kun je vragen: ‘Wat
als iemand heel lang alle antwoorden weet?’

Vragenvel

Naam idee:

Weten
schap
Zuidsknoo
pp
en on Holland
| TU unt
twerp
burea Delft
u Me
eple

Jullie gaan het gekozen idee verder uitwerken, zodat jullie het echt kunnen maken en proberen.
Maak een lijst van punten die je nog moet uitwerken.

Ontwerpvraag

Vragen

Tip! Op sommige vragen weten jullie het antwoord misschien al! Vink ze af en begin met de
vragen waarop je het antwoord nog niet weet!
Tip! Werk een paar belangrijke vragen uit en ga dan verder met maken en uitproberen. Je hoeft
niet meteen op alle vragen een antwoord te geven!

♦♦ In deze casus hebben de leerlingen geen lijst van eisen en wensen gemaakt die ze kunnen gebruiken.
Maar in de vorige les zijn wel een aantal wensen geïntroduceerd (bij Wat vinden kinderen en Wat
vinden leerkrachten). Herinner leerlingen aan deze wensen en help ze om er vragen van te maken.
Bijvoorbeeld: Kinderen willen graag op verschillende niveaus oefenen. Vragen die hierbij kunnen horen:
Hoe kun je in jullie oplossing de tafels leren als je ze nog helemaal niet kent? Hoe kun je in jullie oplossing
de tafels oefenen als je je tafeldiploma al gehaald hebt? Hoe kunnen kinderen van een verschillend
niveau samen het spel spelen?
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TIPS BIJ UITWERKCYCLUS

Bekijk de gekozen ideeën van tevoren en schat alvast in wat voor soort materiaal leerlingen nodig gaan
hebben.
♦♦ Zorg voor spelmaterialen, zoals dobbelstenen, draaischijven en
andere handige onderdelen uit (oude) spellen.
♦♦ Dozen en kleine verpakkingen kunnen goed als bord of
3D-onderdeel dienen.
♦♦ Door van tevoren stevig papier of dun karton in stukken te
snijden, kun je makkelijk en snel kaarten maken.
♦♦ Kurken, doppen, rekengeld, gedroogde bonen/pasta, kralen,
glazen decostenen, wasknijpers, telmateriaal, blokken, kleine
diertjes en poppetjes kunnen prima als pionnen, fiches en
stenen fungeren.
♦♦ Leerlingen kunnen eigen figuren uit karton knippen en een
papierklem als voetje gebruiken voor bijvoorbeeld pionnen.
♦♦ Als er ideeën zijn met veel cijfers of letters, kun je van te voren
letter- of cijferfiches, -blokjes, -kaarten en/of -stempels
verzamelen.
♦♦ Met Lego kun je makkelijk en snel een mooi prototype maken.
Je kunt het dan alleen niet bewaren!
♦♦ Als je zorgt voor interessant materiaal zoals lampjes, magneten,
elastiekjes, touw, knikkers, pingpongballen en spiegels, dan
zullen leerlingen dat vaak ook verwerken in hun uitgewerkte
oplossingen en prototypes.
♦♦ Hoepels, kegels, gymlintjes, pittenzakjes, ballen en stoepkrijt zijn
onmisbaar als vloer-, buiten- en bewegingsspellen zijn bedacht.
♦♦ Blanco spelmaterialen, verschillende soorten dobbelstenen (ook
beschrijfbare!), spelfiguren en zandlopers zijn ook te bestellen
bij schoolleveranciers en bij www.spelspul.nl
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