
 

Niets zo 
zinvol als  

… 
functioneel 

schrijven zoals op een 
postkaartje en wie 

ontvangt er nu niet 
graag nieuws van zijn 

beste vrienden? 
 

Ik ga op 

vakantie en 
ik neem 

mee… Schrijf 
jij even de 

checklist op? 

 

zomer 
werkplan 
 
In het proces van 

aanvankelijk lezen, 

schrijven en rekenen is 

een pauze van twee 

maanden zeer lang. Bij 

deze een zomerse oproep 

om de geleerde dingen 

ook de komende maanden 

warm te houden om een 

terugval te voorkomen… 

Hierbij enkele suggesties! 

 

In 
september 

zijn we 
nieuwsgierig 

naar alle vakantie-
ervaringen… Een 

dagboek bijhouden is 
super!  

 
Hetzelfde kan ook met 

(grote) post-its op het 
plafond van de wagen, 

een zelf-gemaakt 
foto-album met 

commentaren van de 

fotograaf  [een 
polaroid is daarvoor 

hemels,…] 

Ooit al galgje gespeeld? Daag me 
eens uit! 

  
Ik zie wat jij niet ziet, ik lees wat jij niet leest.  

Niets zo sterk als de 
regelmaat 

van het 
verhaaltje 

voor het 
slapengaan 

maar lees jij mij nu 
eens voor! 

 

In de klas 
oefenen we de 

wereld in 
getallen om 

deze wereld te 
begrijpen en opnieuw 

vorm te kunnen 
geven. Een stap in de 

wereld is dus de kans 
bij uitstek om rekenen 

levend te maken! 

Met dobbelstenen of een boek speelkaarten 
kan je gemakkelijk de splitsingen tot 10 

automatiseren… Wij noemen ze ‘de vrienden 
van…’. 4 en 5 zijn de vrienden van 9. En wie zijn 

de vrienden van Mr.10? 
 

Moeilijk maar zinvol: de rekencontexten: als 
wij met ons gezin gaan logeren bij Tante Frieda, 

die gescheiden is maar 3 kinderen heeft en ook 
nonkel Isidoor komt op bezoek met zijn 

nieuwe vriend. Hoeveel dessertjes 

moeten we dan maken?  

Splitsingen voor de tweedejaars? Niet 
echt. Maar de maaltafels met de 

speelkaarten wel (trek twee kaarten 
onder 10 en vermenigvuldig ze met elkaar,…) , 

context-rekenen tot 100 en schrijven? Goed 
bezig!  

En dan is er e-
mail en allerlei 

online 
mogelijkheden

voor de diehards.  

 


