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INLEIDING

ONDERZOEKSVRAAG

In de Leeuwarder Courant hadden we een artikel gelezen over onderzoeken naar het verband tussen
rekenen en bewegen. Door dit artikel werden we geprikkeld en daarom zijn we het zelf gaan
onderzoeken.
De doelstelling van het onderzoek is om vast te stellen of leerlingen ook op onze school beter rekenen na
lichamelijke activiteit. Ook vonden wij het interessant om te kijken of de leerlingen het vak rekenen meer
gaan waarderen als ze rekenactiviteiten doen die voorafgegaan worden door lichamelijke activiteiten.

Gaan de resultaten bij het
maken van keersommen
omhoog wanneer de leerlingen
direct voorafgaand een
lichamelijke activiteit doen?

METHODE
Het onderzoek wordt gedaan met beide groepen 5. Eerst wordt in beide groepen een nulmeting gehouden d.m.v. een toets en een schriftelijke
vragenlijst. De toets betreft rekensommen conform de stof uit de methode, de vragenlijst betreft vragen over de beleving van het vak rekenen.
Alle leerlingen maken vervolgens vier maal een blad met keersommen op tijd. De leerlingen uit groep 5a bewegen eerst vijf minuten voor zij de
sommen maken, bijvoorbeeld meedansen op muziek met een videoclip. De leerlingen uit 5b nemen dus niet deel aan de lichamelijke
activiteiten. Aan het einde toetsen we alle groepen 5 nogmaals en bekijken we in hoeverre de ontwikkeling in rekenscores van groep 5a afwijkt
van de ontwikkeling van groep 5b. Met de ontwikkeling in rekenscores wordt bedoeld het verloop van het aantal goede keersommen dat de
leerlingen binnen de tijd moeten maken. Bij de resultaten (zie hieronder) wordt de score van de nulmeting op 100 gesteld; de overige resultaten
meten het effect ten opzichte van deze nulmeting.

RESULTATEN

Grafiek 1

Grafiek 2

CONCLUSIES
Grafiek 1 laat zien dat beide groepen vooruit zijn gegaan in rekenvaardigheid, maar
dat leerlingen met lichamelijke activiteit minder ontwikkeling laten zien op de
rekentoetsen dan leerlingen zonder lichamelijke activiteit. Dit is tegengesteld aan
wat we van te voren verwacht hadden. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat de
klas van de leerlingen met lichamelijke activiteit al gewend zijn aan tempotoetsen en
daardoor in het begin minder snel vooruit gaan. Grafiek 2 laat zien dat (bij
voorafgaande lichamelijke activiteit) de ontwikkeling bij meisjes hoger is dan bij
jongens. Grafiek 3 laat zien dat leerlingen met lichamelijke activiteit uiteindelijk de
sommen als makkelijker beoordelen dan leerlingen zonder lichamelijke activiteit.

VERVOLG
De uitkomsten van ons onderzoek zullen we presenteren aan onze collega's. Binnen
onze school wordt er geen vervolg gegeven aan ons onderzoek. Waarschijnlijk gaan
we geen lichamelijke activiteiten invoegen in het rekenonderwijs.

BRONNEN
- Artikel ‘Uit de bankjes voor taal en rekenen’ uit Leeuwarder Courant van 7-1-2011.
- Onderzoek ‘Beter rekenen door bewegen’ uit de HBO Kennisbank (www.hbokennisbank.nl, gedownload 15-11-2012)
- Artikel 'Samenhang tussen bewegen en rekenen' van de SLO (Stichting
Leerplanontwikkeling Nederland).

DISCLAIMER
Wij pretenderen niet een volledig, wetenschappelijk onderbouwd en gefundeerd
onderzoek te hebben gedaan. Wij hebben dit onderzoek gedaan met een kleine
populatie op onze eigen school.
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