
1 
 

Met toekomstmakers digitale geletterdheid inbedden in het 
curriculum  
 
EWT-innovatieproject op Basisschool OBS De Stap (Stichting OPSPOOR) 
 
Eindverslag december 2020 
 
Projectteam: 
Anna Hotze, lector wetenschap en technologie, Hogeschool iPabo 
Ronald Keijzer, lector rekenen-wiskunde, Hogeschool iPabo 
Sui Lin Goei, lector Windesheim en universitair docent Vrije Universiteit 
Annet Voskuil, leerkracht OBS De Stap, Stichting OPSPOOR 
Petra Faber, ICT-medewerker IT-lab OPSPOOR 
 
 

 

 

 

  



2 
 

Inhoudsopgave 
Samenvatting ........................................................................................................................................... 3 

Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

Resultaten ............................................................................................................................................... 5 

Deel 1: het ontwerpen van lessen ....................................................................................................... 5 

1e set ontworpen activiteiten .......................................................................................................... 5 

2e set ontworpen activiteiten .......................................................................................................... 7 

Deel 2: professionaliseren van leerkrachten middels Lesson Study ................................................... 8 

Lesson Study .................................................................................................................................... 8 

Ontworpen lessen en evaluaties ....................................................................................................... 11 

Bovenbouw team .......................................................................................................................... 11 

Onderbouwteam ........................................................................................................................... 15 

Middenbouw team ........................................................................................................................ 17 

Workhop onderzoekend en ontwerpend leren ................................................................................ 21 

Conclusies  en aanbevelingen ........................................................................................................... 21 

Disseminatie resultaten ..................................................................................................................... 22 

Geciteerde werken ................................................................................................................................ 23 

Bijlagen .............................................................................................................................................. 25 

 

 
 
  



3 
 

Samenvatting 
 
Dit is het eindverslag van het EWT innovatieproject ‘Met toekomstmakers digitale geletterdheid 

inbedden in het curriculum’. In dit eindverslag wordt beschreven hoe op basisschool OBS De Stap 

digitale tools die aanwezig zijn in het technieklab, ingezet worden in het dagelijkse curriculum, 

gekoppeld aan rekenen-wiskunde. In de eerste fase van het project speelden de zogenaamde 

toekomstmakers een belangrijke rol. Dit zijn bovenbouwleerlingen die eerst een bepaalde technologie 

verkennen en zich eigen maken om er vervolgens, ondersteund door een bovenschoolse ICT-

medewerker en onderzoekers, lesactiviteiten bij te bedenken en uit te voeren. In de tweede fase van 

het project werd de methodiek van Lesson Study ingezet om met het hele team aan de slag te gaan 

om de digitale tools te koppelen aan rekenen-wiskunde. De leerkrachten gingen in teams aan de slag 

om te doordenken hoe de ICT-tools ingezet konden worden bij rekenen-wiskunde. Vervolgens werden 

lessen ontwikkeld en uitgeprobeerd. Op deze manier werd het hele team enthousiast voor het 

inpassen van digitale tools bij rekenen-wiskunde.  

 
 

Inleiding 
Basisschool OBS de Stap is afgelopen jaar bezig geweest met het opzetten van het zogenaamde 

Technieklab. Dit is een rijk ingerichte leeromgeving met materialen die bijdragen aan 

probleemoplossend denken. Zowel digitale middelen zoals robots en programmeerbaar lego, maar 

ook andere materialen uit bijvoorbeeld de techniektorens maken onderdeel uit van het Technieklab. 

De ICT-specialist heeft hierin een belangrijke rol vervuld, waarbij er ook een leerlijn ICT ontwikkeld is. 

De ontwikkelde leerlijn is gebaseerd op de inhoud van het leergebied digitale geletterdheid zoals 

beschreven in het conceptvoorstel van curriculum.nu en bevat de onderdelen: ICT basisvaardigheden, 

informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking (ontwikkelteam digitale 

geletterdheid, 2019).  

Echter, in de praktijk blijkt het lastig om de technologieën uit het technieklab en het leergebied digitale 

geletterdheid echt in te bedden in het dagelijks curriculum van basisschool OBS de Stap. Dit heeft een 

aantal redenen. Leerkrachten vinden het vaak lastig om het leergebied digitale geletterdheid in te 

passen omdat ze de technologieën niet kennen en niet weten hoe ze dit in hun lessen kunnen inpassen, 

ze ervaren dus een zekere handelingsverlegenheid. Daarnaast is er veel nadruk in het dagelijks 

curriculum voor de kernvakken rekenen-wiskunde en taal.  Ook is er op dit moment geen kant-en-klaar 

lesmateriaal beschikbaar waarmee de leerkrachten de technologieën en het ICT leergebied 

gemakkelijk kunnen inbedden in het curriculum. Uit onderzoek van SLO blijkt dat van de 21e -eeuwse 

vaardigheden digitale geletterdheid (waaronder computational thinking) een van de vaardigheden is 

die nog weinig doelgericht en structureel aan bod komt in het basisonderwijs en waarvan leerkrachten 

aangeven dat ze behoefte hebben aan meer kennis en inzicht in wat deze vaardigheid precies inhoudt 

en hoe ze het kunnen toepassen in de dagelijkse lespraktijk (Thijs, Fisser, & Van der Hoeven, 2014). Dit 

blijkt dus ook bij basisschool OBS de Stap te spelen. Leerkrachten willen wel met digitale geletterdheid 

aan de slag, maar weten niet goed hoe ze dit kunnen doen en hoe ze de verbinding met het dagelijkse 

curriculum kunnen maken. Een eerste stap is gezet met het introduceren van de zogenaamde 

toekomstmakers.  OBS de Stap werkt sinds kort met zogenaamde toekomstmakers; bovenbouw 

leerlingen die zich bekwamen in een of meerdere technologieën en daarbij de leerkracht 
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ondersteunen. Deze toekomstmakers verkennen bijvoorbeeld materiaal dat op de school aanwezig is 

zoals scratch, Swift Playgrounds, micro bit en diverse robots. De toekomstmakers delen deze kennis 

vervolgens met andere leerlingen. Hoewel dit een heel mooi initiatief is komt het nog niet altijd goed 

van de grond en blijft de kennis en kunde bij de paar bovenbouwleerlingen en wordt de verbinding 

met het dagelijks curriculum niet gevonden.  

Daarom is dit innovatieproject er dan ook op gericht om het Technieklab schoolbreed in te zetten 

waarbij de volgende doelstellingen worden geformuleerd: 

1. de leerlijn ICT verbinden met het dagelijks curriculum, waarbij het domein rekenen-wiskunde als 

typisch voorbeeld is gekozen  

2. professionalisering van leerkrachten (niet alleen de specialist, maar alle leerkrachten kunnen 

onderwijs in het Technieklab verzorgen) 

3. de toekomstmakers worden uitdrukkelijk ingezet bij inzet van technologie in samenhang met het 

dagelijks curriculum 

In het project zullen lessen ontwikkeld worden waarbij ICT-tools en computational thinking worden 

verbonden met het dagelijks curriculum. Hierbij zullen de toekomstmakers uitdrukkelijk een rol 

vervullen. In deel 2 van het project zullen de leerkrachten middels de aanpak van Lesson Study 

geprofessionaliseerd worden door gezamenlijk lessen te ontwikkelen waarbij verschillende digitale 

tools worden ingezet.  
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Resultaten 
 

Deel 1: het ontwerpen van lessen 
De resultaten zoals besproken in deel 1 van dit verslag zijn gepubliceerd in de volgende twee 

publicaties: 

-Keijzer, R., Farber, P., Voskuijl, A., & Hotze, A. (2020). Toekomstmakers. Leerlingen als ontwikkelaars 

van reken-wiskundeonderwijs. Volgens Bartjens, 39(5), 22-25. 

-Keijzer, R., Farber, P., Hotze, A., & Voskuil, A. (2020). Spelen met tijd. Digitale tijd met digitale 

middelen. Volgens Bartjens, 40(2), 26-29. 

Delen van dit deel van het verslag zijn overgenomen uit bovengenoemde publicaties.  

In deel 1 van het project is het projectteam bestaande uit een aantal leerkrachten, een bovenschoolse 

ICT-medewerker en een tweetal lectoren aan de slag gegaan met het ontwerpen van lesactiviteiten 

waarbij digitale geletterdheid en in het bijzonder computational thinking werd verbonden aan het 

domein rekenen wiskunde. De toekomstmakers hadden een centrale rol in het bedenken en uitvoeren 

en ondersteunen van de leerkracht.  

1e set ontworpen activiteiten  
In het eerste lesontwerp gaan de toekomstmakers, ondersteund door het kernteam, aan de slag met 

het domein getallen en getalbegrip voor kleuters. De ontwerpactiviteiten van de toekomstmakers 

leiden uiteindelijk tot een drietal ontwerpen, die hieronder in de kaders staan beschreven.  

Bij de Blue-Bot-race rijdt een door een toekomstmaker geprogrammeerde Blue Bot langs een rij 

legostenen met daarop de getallen 0 tot en met 9. De Blue Bot komt langszij een van deze stenen tot 

stilstand. Dan is het de bedoeling dat een kleuter net zo veel kroonkurken bij elkaar legt als het getal 

op de legosteen aangeeft en er daarna een bordje met hetzelfde getalsymbool bij zet (Figuur 1). 

 

 
Figuur 1. Blue-bot-race 
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Bij de hinkelactiviteit staan er twintig pionnen in een kring. Iedere pion is voorzien van een getal. In de 

kring lopen deze getallen van 1 tot en met 20. De kleuters die dit spel spelen wordt gevraagd om een 

eindje langs de pionnen te hinkelen en het getal op de pion te noemen waar ze eindigen. Dat moet 

bepaald worden door de pionnen te tellen, omdat de getallen aan de buitenzijde staan en er aan de 

binnenzijde gehinkeld wordt. Als het getal genoemd is, kan het getal op de pion gebruikt worden als 

controle (Figuur 2). 

 

 
Figuur 2. Hinkelen. 
 
 

Bij het derde ontwerp ‘van de brug rijden’ staat een karretje op rails boven op een brug. Kleuters 

krijgen de opdracht het karretje van de brug te duwen en daarbij te voorspellen hoe ver het karretje 

zal komen. Om dat aan te geven, hebben de ontwerpers bedacht om naast de rails stapels met 

legoblokjes te plaatsen, met achtereenvolgens één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht of negen 

blokjes. De kleuters delen hun voorspelling door het rangnummer te noteren van het stapeltje waar 

het karretje tot stilstand komt. En als dat gebeurd is, wordt nagegaan of het karretje verder gereden 

is dan de bedoeling is of eerder tot stilstand kwam. In beide gevallen wordt de kleuters gevraagd aan 

te geven hoeveel de stoppositie verschilt van de bedoelde stopplek (Figuur 3). 

 

 
Figuur 3. Van de brug rijden 
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Alle activiteiten die de toekomstmakers voor de kleuters hebben ontwikkeld gaan over het tellen. 

Uiteindelijk gaat het om drie opdrachten waar de getallenlijn op een of ander manier verkend wordt. 

Dit model heeft in de drie activiteiten telkens een andere verschijningsvorm, namelijk die van getallen 

op legosteentjes, getallen op pionnen langs een hinkelbaan en hoogtes legosteentjes langs een rails. 

 
Terugblik 
De toekomstmakers voeren met veel plezier de activiteiten bij de kleuters uit en ook de leerkracht ziet 

hoe een technologie zoals de Blue-bot ingezet kan worden bij een rekenactiviteit.  

De toekomstmakers hebben met het ontwerpen en uitproberen van hun ontwerpen ervaren hoe je 

die kunt afstemmen op kleuters. Je kunt voordoen wat ze moeten gaan doen, maar je kunt ze ook laten 

experimenteren en zelf de regie geven over hun spel. Dat maakt dat ze leren en ontdekkingen doen 

(Keijzer, Boland, Van der Zalm, & Peltenburg, 2020). Dat nemen ze mee bij het ontwikkelen van 

activiteiten voor kinderen in de middenbouw, want ook die leren veel als het leren onderzoekend 

gemaakt wordt (Jonker & Wijers, 2016). En in dit denken over nieuwe activiteiten nemen de 

toekomstmakers het gebruik van nieuwe technologieën mee. 

 

2e set ontworpen activiteiten  
 
In een volgende ronde van het ontwerpen van lesactiviteiten komt er een duidelijke vraag vanuit de 

leerkracht van groep 5. Zij zou graag digitale middelen inzetten bij het rekenen met de digitale klok. In  

het ontwerpteam wordt besloten om een microbit hiervoor in te zetten. De microbit is een kleine 

computer en kan relatief eenvoudig geprogrammeerd worden. Het ontwerpteam gaat met de 

toekomstmakers aan de slag om lesactiviteiten te bedenken. Echter de toekomstmakers hebben nog 

weinig ervaring met het programmeren en zijn nog niet bekend met de microbit.  

Dit betekent dat de toekomstmakers eerst de microbit en het programmeren daarvan moeten 

verkennen. Dat doen ze onder meer met online lessen [Tien basislessen van Microbit.101.nl.] en een 

voorgeprogrammeerde microbit. Op die manier zien de leerlingen wat de mogelijkheden van de 

microbit zijn en kunnen ze dat wat ze leren in de online lessen als een soort naslagwerk gebruiken om 

na te gaan wat het programma op de voorgeprogrammeerde microbit doet. Vervolgens gaan zij aan 

de slag om de microbit dusdanig te programmeren zodat er vier getallen op het scherm komen, die 

een digitale tijd weergeven.  

 
Hoe ziet de lesactiviteit eruit? 
De toekomstmakers bedenken een activiteit waarbij de microbit de tijd aangeeft en de groep 5 

leerlingen moeten zeggen hoe laat het is en uitbeelden wat ze op dat tijdstip aan het doen zijn. Dan 

mogen de leerlingen uit groep 5 aan de slag. Een toekomstmaker bedient de microbit. Een voor een 

verschijnen de cijfers ‘1’, ‘8’, ‘2’ en ‘4’. De vijfdegroeper die aan de beurt is om de tijd te benoemen en 

te laten zien wat hij dan doet, antwoordt niet gelijk. De toekomstmaker laat de leerling verder geen 

bedenktijd. In plaats daarvan biedt hij hulp door de rekenregel aan te bieden die de uren terugbrengen 

tot onder de 12: ‘Haal er 12 af, dan krijg je 6 uur.’ Vervolgens doet hij ook maar de rest van de 

berekening, het vertalen van de cijfers in een andere tijdsaanduiding: ‘En dan nog 24, dus het is zes 

voor half zeven.’ Dan grijpt de leerkracht in. Ze vertelt dat leerlingen in groep 5 hierover langer moeten 

nadenken dan zij zelf doen. Het spel gaat door. De microbit laat nu achter elkaar de cijfers ‘1’, ‘0’, ‘2’ 

en ‘3’ zien. De toekomstmaker slaat nu het benoemen van de tijd over en vraagt gelijk: ‘Wat doe je 

dan?’. Ook nu grijpt de leerkracht in. Zij vraagt eerst maar eens aan te geven hoe laat het is. Met deze 

vraag weet de leerling in groep 5 weinig raad. Ze probeert: ‘Acht uur.’ De leerkracht helpt verder en 
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gaat de cijfers na die zojuist passeerden, een ‘1’, een ‘0’, een ‘2’ en een ‘4’. De leerling vraagt zich 

hardop af of het nu 1 uur is. De toekomstmaker merkt dat het tweede cijfer, de nul, vergeten is en 

helpt: ‘Het is 10, dus 10 uur.’ Dan neemt de leerkracht het weer over: ‘Is het 10 uur in de ochtend of 

in de avond?’. De leerling zegt dat het in de avond is. Maar een andere leerling uit groep 5 weet dat 

dat niet correct is: ‘In de avond zou het 22 uur zijn, dus het is in de ochtend. Dus het is 10 en 24 

minuten. Dan zijn we dus op school.’  

 
 
Terugblik 
De opdracht voor de toekomstmakers uit groep 6 was niet gering. Zij leerden programmeren en kregen 

vervolgens de opdracht hun programmeerwerk in te zetten voor het onderwijs aan groep 5. Daarbij 

zou het gaan om het oefenen van het digitaal klokkijken en daarmee verdiepten de toekomstmakers 

zich ook in het klokkijken op een digitale klok. Alleen al dit voorbereidende werk was een leerzame 

ervaring voor de zesdegroepers. Ze deden basale programmeervaardigheden op, ze herkenden dat 

programmeerwerk zoals zij deden ook op veel andere plekken gedaan werd en ze verdiepten zich 

nogmaals in het klokkijken. 

 

De toekomstmakers vonden het uitvoeren van de activiteit lastig omdat de leerlingen niet altijd even 

betrokken bleken en ze misten de vakdidactische kennis en ervaring om de groep 5 leerlingen goed te 

begeleiden bij het leren van de digitale tijd. Hierbij werd door het ontwerpteam dan ook vastgesteld 

dat er een nauwe samenwerking moet zijn tussen de toekomstmaker die de technologie goed beheerst 

en de leerkracht die vakdidactisch kan ondersteunen.  

 

 

Deel 2: professionaliseren van leerkrachten middels Lesson Study 
 

Lesson Study 
In dit deel van het project staat de professionalisering van de leerkrachten van OBS De Stap centraal. 

Veelal vinden de leerkrachten het inpassen van de digitale middelen uit het technieklab in hun 

dagelijkse lespraktijk ingewikkeld. Zij zijn niet vertrouwd met de materialen, hebben zelf weinig tot 

geen programmeerkennis en weten niet goed hoe zij dit aan het domein rekenen-wiskunde kunnen 

verbinden. Zoals in de projectaanvraag is beschreven, is in dit project Lesson Study gebruikt als aanpak 

om het hele team te professionaliseren om gezamenlijk lessen te ontwerpen vanuit een gezamenlijke 

visie op in dit geval hoe leerlingen ICT-vaardigheden ontwikkelen bij vaklessen rekenen-wiskunde.  

Lesson Study (LS) is een beproefde aanpak die oorspronkelijk uit Japan komt en al vanaf het begin van 

de vorige eeuw door Japanse scholen werd ingezet om lessen te ontwikkelen (Fernandez & Yoshida, 

2004; Lewis & Tsuchida, 1998; Stigler & Hiebert, 1999). Sinds een aantal decennia verspreidt LS zich 

over de wereld als een populaire professionaliseringsaanpak  (Xu & Pedder, 2014; Fujii, 2014; Lee & 

Lim-Ratnam, 2018). De werkwijze van LS is ogenschijnlijk simpel: in een LS-cyclus bereidt een LS-team, 

bestaande uit een klein aantal leerkrachten, zogenaamde onderzoekslessen voor op basis van een 

gezamenlijk ervaren probleem met het leren van hun leerlingen. LS verschilt van veel andere vormen 

van teamleren door het cyclische karakter en de focus op het leren van leerlingen. In een klein team 

van collega’s kijk je samen eerst goed waar leerlingen tegenaan lopen, dan formuleer je een 
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onderzoeksvraag en bepaal je het doel van de onderzoeksles. Je bedenkt met elkaar en op basis van 

literatuur of op basis van input van een expert wat een goede aanpak kan zijn voor leerlingen om het 

lesdoel te behalen. Daarna doe je een voorspelling: hoe gaan de leerlingen op deze aanpak reageren? 

Vervolgens wordt de onderzoeksles gegeven in het bijzijn van observanten. De observaties van het 

leren van de leerlingen helpen je om een aanpak te ontwikkelen die voor leerlingen werkt. In een 

zogenaamde ‘post-lesson discussie’ bespreekt het LS-team de onderzoeksles  en wordt de les zo nodig 

bijgesteld op grond van de bevindingen. Vervolgens wordt de les opnieuw gegeven in een andere 

groep. Twee of drie van deze rondes vormen een LS-cyclus. Het is belangrijk bij LS dat juist het leren 

van de leerlingen in beeld wordt gebracht en dat op grond daarvan de les wordt bijgesteld. (Goei et 

al., 2015). De Vries, Verhoef en Goei hebben in 2016 het Nederlandse LS-model ontwikkeld op basis 

van het LS-model van Stepanek en collega’s (2006) uit de US en op basis van het UK model van Dudley 

(Dudley, 2013). Op basis van dit model van Dudley (2013) wordt de onderzoeksles ontworpen rond 

geselecteerde leerlingen die representatief zijn voor een bepaald leerprobleem. Na afloop van de 

onderzoeksles wordt een kort interview met deze case-leerlingen gehouden (Dudley, 2013; De Vries, 

Verhoef, & Goei, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: de cyclus van Lesson Study, overgenomen uit Stepanek, Appel, Leong, Mangan & Mitchel, 

2007, p.3 

 

Op basisschool De Stap is het leerkrachten team opgedeeld in drie LS- teams: een onderbouw team, 

middenbouw team en bovenbouw team. Ieder team wordt begeleid door een onderzoeker. Echter, 

door het uitbreken van de Coronacrisis hebben helaas een aantal aanpassingen in de LS moeten 

plaatsvinden. De start van de LS en de eerste teammeetings worden door de begeleiders nog live 

bijgewoond. Echter in de vervolg meetings, kunnen de begeleiders/onderzoekers alleen online 

aanwezig zijn. Tevens kunnen de onderzoekers niet observeren tijdens de onderzoekslessen maar zijn 

zij via een livestream aanwezig.  Dit maakt echter het observeren van de leerlingen door de 

onderzoekers niet goed mogelijk. De leerkrachten uit het LS-team kunnen wel observeren omdat zij in 

de klas aanwezig zijn. Het schema van de projectteam meetings en onderzoekslessen staat samengevat 

in tabel 1.  
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Tabel 1: planning Lesson Study 

Wo 16 
sept 

Studiedag 
Start Lesson Study 

Iedereen Live 

Vr 9 okt 14.30—15.30 uur 
Leervraag 
Formuleren, lesopzet maken 

Per bouw Live 

Di 27 
okt 

Studiedag 
Lesopzetten en leervragen uit 
de verschillende PLG’s 
uitwisselen 

8-12.00 uur lesson study  

Vr 6 
nov 

14.30 uur-15.30 
Bespreken hoe we les gaan 
observeren, welke kinderen 
interviewen 

Per bouw  

Vr 13 
nov 

8.30-9.30 uur OB 
1e Onderzoeksles OB  
Direct na de les of na schooltijd  
Debriefing 

(do 12 nov) 10-10.45 uur  
1e Les MB 
Direct na de les of na 
schooltijd  
debriefing 

10.45-11.30 uur 
1e Les BB 
Direct na de les of na schooltijd  
debriefing 

Vr 20 
nov 

8.45-9.30 uur 
2e les OB 
14.15 uur schooltijd  
Debriefing 

Do 19 nov 11.15 uur 
2e Les MB 
14.15 uur 
debriefing 

10.30/45-11.30 uur 
2e Les BB 
14.15 uur 
debriefing  

Do 26 
nov 

Studiedag 9-12 uur 
Online workshop  
onderzoekend en ontwerpend  
leren 

 

Wo 09 
dec 

14.30 uur OB 
20 nov evalueren en les van wo 
06 jan voorbespreken 

14.30 uur MB 
20 nov evalueren en les van 
wo 06 jan voorbespreken 

14.30 uur BB  
20 nov evalueren en les van wo 
6 jan voorbereiden 

Wo 06 
jan 

8.45-9.45 uur 
3e les OB gr B Anneke 
14.15 uur  
Debriefing 

11.30 uur-12.15 uur 
3e les MB 
14.15 uur 
debriefing 

10.30 uur-11.15 uur 
3e les BB 
14.15 uur 
debriefing 

Ma 18 
jan 

studiedag Evaluatie 9 tot 10 uur lesson 
study in het team 

 

Wo 3 
febr 

Evaluatie 
11 of 14.30 uur 

Kernteam Alleen kernteam, napraten, 
bespreken mogelijke publicatie 

 

 

Eerst zullen de globale stappen van de LS zoals die op basisschool De Stap zijn uitgevoerd worden 

besproken. Vervolgens zullen we in detail per LS- team (onder-, midden-, en bovenbouw) bespreken 

hoe de onderzoeksles eruit zag, de bevindingen van de 1e en 2e onderzoeksles beschrijven en de 

bijstellingen die dit heeft gegeven. NB de 3e onderzoeksles wordt nog gegeven nadat dit rapport al naar 

de subsidiegever is gegaan.  

Op een schoolbrede studiedag wordt de lesson study gestart met een presentatie over hoe de aanpak 

Lesson Study werkt. Daarnaast wordt het team meegenomen in de domeinen en denkwijzen van 

rekenen-wiskunde (figuur 5) zoals beschreven in de nieuwe plannen van curriculum.nu 

(Ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde, 2019). De centrale opdracht die aan het team wordt 

meegegeven is hoe een aantal verschillende technologieën aan rekenen-wiskunde kan worden 
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verbonden. Door het kernteam zijn al een drietal technologieën gekozen namelijk de Dash en Dot, de 

LEGO® Education | WeDo 2.0 en de LEGO® Education Duplo Coding express.  

Daarna zijn in een aantal bijeenkomsten waarbij onder-, midden- en bovenbouw in subteams 

uiteengingen, lesactiviteiten ontworpen, leerdoelen voor de leerkrachten en lesdoelen voor de 

leerlingen bepaald. De ontworpen activiteiten en evaluatie van de onderzoekslessen zullen per bouw 

beschreven worden.  

 

 

 

Figuur 5: de domeinen en denkwijzen van rekenen-wiskunde (overgenomen uit curriculum.nu) 

 

Ontworpen lessen en evaluaties  
 

Bovenbouw team 
Het bovenbouw team ging aan de slag met de zogenaamde ‘Dash en Dot Robots’. Dit zijn twee kleine 

robots die geprogrammeerd kunnen worden om een bepaalde route af te leggen. Er wordt besloten 

om alleen met de Dash te werken.  In verschillende meetings is allereerst verkend hoe de Dash aan 

een rekenles van de bovenbouw verbonden kan worden. Het rekendomein dat door de leerkrachten 

wordt aangegeven is verhoudingen en breuken omdat dit een lastig onderwerp is in de bovenbouw. 

Om helder te krijgen welke rekenkundige denkwijzen leerlingen kunnen gebruiken en welke 

vaardigheden leerlingen kunnen opdoen door het werken met de Dash, is onderstaande tabel ingevuld 

terwijl leerkrachten tijdens een ICT-inspiratie moment met de Dash aan de slag gingen. 

Tabel 2: Rekenkundige denk- en werkwijzen  bij de Dash en Dot 
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Uiteindelijk is als lesactiviteit gekozen om de Dash verschillende routes af te laten leggen, waarbij de 

leerlingen vervolgens moeten bedenken waar de Dash uitkomt als hij een gedeelte (breuk) van de 

route aflegt.  

De lesopzet werd gemaakt en lesdoelen voor de leerlingen werden bepaald, zie tabel 3. Ook bepaalden 

leerkrachten hun eigen leervragen (zie tabel 3). Vervolgens werd voor A leerlingen (cognitief sterke 

leerlingen) en C leerlingen (cognitief minder sterke leerlingen) ingeschat hoe zij de activiteiten zouden 

gaan doen en hoe de leerkracht daarop in kan spelen (zie tabel 4). Bij de uitvoer van de 1e 

onderzoeksles worden A en C leerlingen door verschillende observerende leerkrachten gevolgd en 

observaties worden opgeschreven in het observatieformulier.  

 

Tabel 3: lesdoelen leerlingen en leerdoelen leerkrachten opgesteld door het bovenbouw team 

Lesdoelen leerlingen Leervragen leerkrachten 
Leerling kan schatten waar de dash uitkomt als 
de dash bv ¼ van de route aflegt 

Wat levert lesson study mij als leerkracht op? 

 
De leerling kan in een kronkelroute de afstand 
van de Dash uitrekenen 

Wat levert lessen study de leerlingen op? 

 
De leerling kan deel van het geheel uitrekenen 
(bv ¼ deel van de route bepalen) 

Hoe zet je de moderne technologie in bij een 

rekenles? 

 
De leerling kan de dash programmeren zodat 
die bv ¼ van de route aflegt 

Hoe kunnen we naar aanleiding van observaties 

in onderzoekles 1 de les aanscherpen? 
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De leerling kan de dash programmeren zodat 
die de route bv 2 keer zo snel aflegt 

Is deze manier van het aanbieden van breuken 

(dmv Dash) meer betekenisvol voor leerlingen 

en vergroot het het begrip? 

 
De leerling kan de stappen in programmeertaal 
noteren/ingeven in de Dash (algoritmisch 
denken) 

 

 

Tabel 4: lesactiviteiten en verwachtingen leerlingen A en C 

Fase van de les 
Hoe verwacht je dat 
casusleerling A 
reageert? 
 
A heeft veel ervaring 
met Dash (Ilja 
observeert leerling A) 

Wat doet de leraar 
m.b.t. casusleerling A? 

Hoe verwacht je dat 
casusleerling C 
reageert? 
 
C heeft geen ervaring 
met Dash (Huub 
observeert leerling C) 

Wat doet de leraar 
m.b.t. casusleerling 
C? 

Fase van de les: terugblik over breuken, wat weet 
je er al van. Doel breuken benoemen 

En introductie dash 

Doelen breuken: de leerling kan deel van geheel 
uitrekenen 

Doel dash (programmeren oa.) 

JE sluit af met de Dash, en ga het nu zelf doen 
Minuten:max 10 min 

 

Leerling gaat 
meteen heel veel 
vertellen over de 
Dash en wil aan 
de bak 

Qua breuken zal 
de leerling het 
gewoon willen 
uitproberen. 

 Leerling reageert 
met grote ogen 
en heel onzeker. 
Leerling wil 
afhaken (wil naar 
wc) 

 

Fase van de les: Ga met dash een route doen en 
bepaal ¼ daarvan. (opdracht staat op kaart) 
Leerstof: breuk en dash programmeren 
Didactiek: onderzoekend leren/ontdekkend 
Leeractiviteiten: -dash programeren voor rechte 
route  

-lengte route meten 

-bepalen hoelang route is bij bv ¼ deel 

-programmeren dat dash ¼ aflegt 

-klopt dat met wat je gemeten hebt 
Minuten:10 min 

 

Leerling gaat 
meteen 
uitproberen. Gaat 
meteen rechte 
route 
programmeren. ¼ 
van de route 
programmeren 
gaat leerling 
gewoon 
proberen. Breuk 
heeft leerling 
wellicht hulp bij 
nodig. Leerling 
loopt ertegen aan 
dat ze eerst 
geheel moeten 
bepalen (bv 1 
meter)  

Leerkracht gaat 
tip geven om ¼ 
deel van het 
geheel, hoe je dat 
doet 

Tip: wat is 
geheel? 

Gaat direct om 
hulp vragen aan 
juf. Weet niet wat 
ie met de Dash 
moet. Gaat 
daarna hulp 
vragen aan 
leerling die meer 
ervaring heeft/ 
leerling A schiet 
te hulp. 

 

Fase van de les: opdracht 2 kronkelroute (om pion 
of stoel heen) 
Leerstof:-programmeren, bochten (naar links en 
naar rechts) 

-met graden werken 
Didactiek: 

Bedenkt hoe je de 
dash 
programmeert 
met graden 

Bij vastlopen, 
leerkracht geeft 
tip hoe ze met 
graden kunnen 
werken 

Weet niet hoe hij 
de graden moet 
instellen 

Leerkracht 
haalt A leerling 
uit andere 
groepje 
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Leeractiviteiten:  
Minuten: 15 min 

 

‘turn’ 

Fase van de les: bedenk zelf een opdracht voor de 
Dash met een breuk erin (bv andere breuk, of iets 
met snelheid) 
Leerstof: 
Didactiek: 
Leeractiviteiten:  
Minuten: 

 

Willen snelheid 
meten, of 
snelheid 
aanpassen van de 
Dash 

Of Dash geluid 
laten maken 

Leerkracht zet ze 
op het spoor van 
breuken 

Een deel zal gaan 
klieren 

Een deel komt 
met een opdracht 

 

Afsluitende fase: nabespreking, waar liepen ze 
tegenaan 
Leerstof: 
Didactiek: 
Leeractiviteiten:  

Doel van de les herhalen (rekendoel en Dash-doel) 

Waar liep je tegenaan. 

Wat is gelukt en wat is niet gelukt 

Wat kunnen we de volgende keer doen? 

Gebruik memo-werkblad, exit ticket 
Minuten:5 min 

 

    

 

Observaties 1e en 2e  onderzoeksles 

De eerste onderzoeksles werd uitgevoerd in groep 7. De tweede onderzoeksles in groep 8.  

De leerlingen van groep 7 hebben in een eerdere les al kennis gemaakt met de Dash en kennen de 

beginselen van het programmeren van de Dash. De leerlingen in groep 7 gingen enthousiast met de 

opdrachten aan de slag. Er werd gerekend, gemeten en geprogrammeerd. De leerkrachten die 

observeren schreven nauwkeurig hun observaties op. Zo werd bijvoorbeeld voor de A leerlingen 

aangegeven: ‘Ze gingen afstand schattend bepalen tussen stoelpoten, bv 60 cm. Ze hadden start 

binnenkant stoelpunt, hoeveel cm heeft Dash dan nodig om de draai naar links te kunnen maken? Ging 

met trial en error. Dan gingen ze weer programmeren en dan weer proberen’ In het algemeen kan 

gezegd worden dat de A leerlingen zelfstandiger aan de slag gingen dan de C leerlingen. In het groepje 

met C leerlingen dat geobserveerd werd, liep de samenwerking iets minder soepel. Toch konden deze 

leerlingen prima met de eerste opdracht uit de voeten. De observant noteerde: ‘Ze konden goed de 

eerste opdracht doen. 1 meter kozen ze. Welke breuk paste daarbij. 20 cm zagen ze goed op de Dash 

en kozen dus 1/5’. Na uitvoer van de les in groep 7 is de les op twee punten bijgesteld. De afsluiting is 

veranderd. Het leek beter om in de afsluiting een aantal leerlingen hun geprogrammeerde route te 

laten zien. Tevens worden de breuken wat moeilijker gemaakt voor groep 8.  

Opvallend bij de groep 8 leerlingen is dat die meer opstartproblemen hadden. Hoewel ook zij in een 

eerdere les al kennis hadden gemaakt met de Dash, leek dit nu bij hen toch meer weggezakt. De groep 

8 leerlingen gingen in het begin meer vrij spelen met de Dash. Uiteindelijk gingen ook de groep 8 

leerlingen met de opdrachten aan de slag. Ook hier waren de leerlingen heel enthousiast. Ook uit de 

afgenomen interviews bleek het enthousiasme van de leerlingen.  
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De leerkrachten zijn ook enthousiast over de les, met name door het enthousiasme van de leerlingen. 

Toch wordt door de leerkrachten wel twijfel uitgesproken of dit nu een effectieve manier is om met 

breuken aan de slag te gaan. Wel zien ze in dat dit voor de leerlingen een uitdagende andere manier 

is om met rekenen-wiskunde bezig te zijn, waarbij er tevens programmeervaardigheden worden 

opgedaan.  

 

Onderbouwteam 
 

Beschrijving lesactiviteiten 

Bij de lessen in de onderbouw ging het om een activiteit waar leerlingen een treinbaan bouwen. Doel 

in deze activiteit is kinderen stimuleren om wiskundetaal te gebruiken. Het gaat hierbij om woorden 

als ‘rechtdoor’, ‘afslaan’, ‘links’, ‘rechts’. Deze termen maken onderdeel uit van het domein 

‘meetkunde’. Om het gebruik van wiskundetaal te stimuleren werden twee kinderen aan de opdracht 

gezet, die nadrukkelijk verschillen in taalniveau. 

De activiteit wordt tweemaal uitgevoerd. De eerste keer is dat met jongste kleuters en de tweede 

keer gaat het om leerlingen in groep 3. De activiteit is aangepast op deze leerlingen. In de activiteit 

voor jonge kleuters gaat het om het bouwen van een treinbaan, zodat die op een tafel past. Bij de 

activiteit voor leerlingen in groep 3 moeten die een treinbaan bouwen en daarvan vervolgens een 

plattegrond van maken. De schema’s onder laten zien welke ontwikkeling bij leerlingen verwacht 

wordt.  Tabel 6 gaat over de activiteit met jonge kleuters. De Tabel over de lesactiviteit in groep 3 en 

de verwachtingen van de verschillende leerlingen, staat in bijlage 1. 

 

Tabel 5: lesdoelen leerlingen en leerdoelen leerkrachten opgesteld door het onderbouw team 

Lesdoel leerlingen Leervraag leerkrachten 

Wiskundige taal uitbreiden: woordenschat 

en betekenis. Welke woorden: 

nieuw of verdiepen: ‘bocht’, ‘rechts/links’, 

‘rechtdoor’, ‘achteruit/vooruit’, ‘afslaan’, 

‘cirkel’, ‘splitsing/wissel’, ‘kort/lang’, 

‘stoppen’, ‘rijden’, ‘rondje’, ‘trein(baan)’, 

‘rails’ 

 

Achterhalen hoe kinderen wiskundetaal 

verwerven. Welke woorden gebruiken ze? 

En hoe gebruiken ze die woorden? Hoe 

stimuleert de treinbaan-activiteit de 

woordenschat? 
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Tabel 6: Lesactiviteit voor kleuters en verwachtingen reacties leerlingen 

 

Fase van de les 
Hoe verwacht 
je dat 
casusleerling A 
reageert? 

Wat doet de 
leraar m.b.t. 
casusleerling 
A? 

Hoe verwacht 
je dat 
casusleerling B 
reageert? 

Wat doet de 
leraar m.b.t. 
casusleerling 
B? 

Hoe verwacht 
je dat 
casusleerling C 
reageert? 

Wat doet de 
leraar m.b.t. 
casusleerling 
C? 

Fase van de les: introductie 
Leerstof: 
Didactiek: 
Leeractiviteiten:  
Minuten: 5 min 

 

Gaat vertellen 
wat hij van 
treinen weet. 
Daarover 
hebben we 
geen idee. Gaat 
vertellen dat hij 
een lange 
treinbaan gaat 
maken. 

Haalt 
voorkennis op: 
trein bouwen, 
trein reizen. 
Geeft opdracht 
treinbaan te 
bouwen: alles 
gebruiken, 
moet op tafel 
passen. 
Observeren 
welke woorden 
door kind 
gebruikt 
worden (en 
hoe). 

Gaat vertellen 
wat zij van 
treinen weet. 
Kan dat goed 
verwoorden. 
Gaat vertellen 
hoe zij een 
treinbaan gaat 
maken. Neemt 
wellicht 
coachrol. 

Haalt 
voorkennis op: 
trein bouwen, 
trein reizen. 
Geeft 
opdracht 
treinbaan te 
bouwen: alles 
gebruiken, 
moet op tafel 
passen. 
Observeren 
welke 
woorden door 
kind gebruikt 
worden (en 
hoe). 

Hij kijkt en 
luistert, maar 
hij vertelt niet. 

 

Haalt 
voorkennis 
op: trein 
bouwen, 
trein reizen. 
Geeft 
opdracht 
treinbaan te 
bouwen: alles 
gebruiken, 
moet op tafel 
passen. 
Observeren 
welke 
woorden 
door kind 
gebruikt 
worden (en 
hoe). 

 

Fase van de les: kinderen gaan 
spelen (verwerking) 
Leerstof: 
Didactiek: 
Leeractiviteiten:  
Minuten: 20 min 

 

Hij gaat 
bouwen en 
zegt weinig. 
Zonder 
vooropgezet 
plan, tenzij een 
ander kind een 
ander plan 
heeft. Heeft 
geen overzicht 
over wat hij 
gaat doen. Hij 
gaat iets 
zeggen over 
het werk, als hij 
daarna 
gevraagd 
wordt. 

Coachen door 
meespelen. In 
begeleiding 
specifieke 
woorden 
gebruiken – als 
boven 
aangegeven. 
Richten op 
specifieke 
aspecten van 
het bouwen 
(bijv. een 
wissel). 

Sturen op de 
samenwerking, 
zo dat nodig is. 

Gaat 
voorzichtig, 
stapsgewijs 
bouwen. Houd 
overzicht over 
bouwen. 
Overleg over 
wat zij bedacht 
heeft. Laat niet 
toe dat het een 
rommeltje 
wordt. 

Coachen door 
meespelen. In 
begeleiding 
specifieke 
woorden 
gebruiken – als 
boven 
aangegeven. 
Richten op 
specifieke 
aspecten van 
het bouwen 
(bijv. een 
wissel). 

Sturen op de 
samenwerking
, zo dat nodig 
is. 

Hij wacht eerst 
af en moet zich 
veilig voelen 
om mee te 
doen.  Als hij 
zich veilig voelt 
dan doet hij 
mee. 

Hij gaat de rails 
leggen zonder 
te praten. 

Ik wacht af en 
observeer of 
hij gaat 
praten. Zo 
niet dan stel 
ik vragen aan 
Mace.  

Fase van de les: afsluiting 
Leerstof: 
Didactiek: 
Leeractiviteiten:  
Minuten: 5 min 

 

Verwoorden 
wat er gedaan 
is en 
passief/actief 
gebruiken 
daarbij 
begrippen als 
boven 
benoemd. 

Gesprek over 
wat gedaan is. 
Samen laten 
vertellen. 
Zorgen dat A 
kan spreken. 
Verwijzen naar 
meespelen. 
Begrippen 
worden daarbij 
herhaald. 

Verwoorden 
wat er gedaan 
is en 
passief/actief 
gebruiken 
daarbij 
begrippen als 
boven 
benoemd. Ze 
maakt daar een 
werkelijke 
presentatie 
van. 

Gesprek over 
wat gedaan is. 
Samen laten 
vertellen. 
Zorgen dat A 
kan spreken. 
Verwijzen naar 
meespelen. 
Begrippen 
worden 
daarbij 
herhaald. 

Mace wacht af 
wat de andere 
kinderen 
vertellen.  

Hij zal 
aansluiten bij 
het verhaal van 
de andere 
kinderen.  

Wij zijn 
benieuwd of de 
kinderen de 
aangeboden 
termen 
gebruiken. 

 

Gesprek over 
wat gedaan 
is. 

 Ik vraag om 
te vertellen 
aan drie 
andere 
kinderen over 
wat ze 
gedaan 
hebben. Ze 
mogen de 
trein 
gebruiken. 
Samen laten 
vertellen. 
Zorgen dat A 
kan spreken. 
Verwijzen 
naar 
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meespelen. 
Begrippen 
worden 
daarbij 
herhaald. 

Fase van de les: verdere 
verwerking – inbedding in 
vervolgspel (eigenlijk volgende 
les) 
Leerstof: 
Didactiek: 
Leeractiviteiten:  
Minuten: 

 

      

Afsluitende fase: 
Leerstof: 
Didactiek: 
Leeractiviteiten:  
Minuten: 

 

      

 

Observaties 1e en 2e  onderzoeksles 

De observatie van de jonge kleuters maakte duidelijk dat de activiteit weinig tot interactie aanzette en 

daarmee weinig tot taalproductie. De kinderen werkten redelijk onafhankelijk aan de treinbaan en 

communiceerden daar waar nodig vooral in lichaamstaal. We stelden vast dat meespelen door de 

leerkracht de leerlingen wellicht meer op het spoor zou zetten van het gebruiken van wiskundetaal. 

De context van het treinbouwen was overigens wel duidelijk voor de kinderen. 

Ook de leerlingen in groep 3 konden de gestelde opdracht goed aan. Ze bouwden een baan en maakten 

daarvan ieder een bouwtekening. Ook hier gingen de kinderen nauwelijks met elkaar in interactie. Ook 

interventies van de leerkracht leidde nauwelijks tot talige argumenten. De inbreng van de leerkracht 

zat in veel situaties het bouwen door de leerlingen meer in de weg, dan dat het wat toevoegde. De 

observaties leidden tot overwegen van momenten inbouwen waar overleg nodig is – bijvoorbeeld bij 

het kiezen voor een specifieke plattegrond. 

 

Middenbouw team 
 

Het middenbouw LS-team bestond uit drie leerkrachten, een externe procesbegeleider en een 

zogenaamde knowledge-able other in de vorm van een expert op het gebied van ICT in het onderwijs.  

Met elkaar hebben we besloten dat we de eerste onderzoeksles voor groep 4 geven en de tweede 

onderzoeksles voor groep 5. Een mogelijke 3e onderzoeksles kan dan daarna nog ingepland worden.  

Bij de onderzoekslessen in de middenbouw stond een activiteit met de LEGO® Education | WeDo 2.0 

centraal. Lego We Do is materiaal waarmee gebouwd en geprogrammeerd kan worden. De app die erbij 

hoort bestaat uit vijf onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit acht lessen waarin de basis van 

programmeren geleerd kan worden. Tevens wordt door het leren van deze basismogelijkheden de 

basismogelijkheden geleerd die het materiaal biedt. De anderen vier onderdelen bestaan uit geleide 

en open projecten op het gebied van ‘computational thinking’ en Wetenschap en Technologie.  
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Het middenbouw LS-team kiest ervoor om het geleide project snelheid te gebruiken om de kinderen 

uit te dagen een tabel in te vullen. Binnen dit project wordt de kinderen eerst gevraagd om een 

wedstrijdauto te bouwen om vervolgens met deze wagens in tweetallen de snelheid te meten. In dit 

project staan de volgende doelen centraal:  

 Kenmerken van wedstrijdauto’s onderzoeken 

 Een wedstrijdauto ontwerpen en programmeren om te onderzoeken welke factoren 

de auto sneller kan laten rijden 

 Manieren vastleggen en presenteren om de auto het snelst te laten rijden. 

 

In drie planningsbijeenkomsten is allereerst verkend hoe Lego We Do aan de rekenles in de 

middenbouw verbonden kan worden. Het rekendomein dat door de leerkrachten is aangegeven is het 

verwerken van informatie en dan specifiek hoe om te gaan met een (verhouding) tabel.  

De leerkrachten bepaalden hun eigen leerdoelen en de leerdoelen van de kinderen (tabel 7). 

 

Tabel 7: lesdoelen leerlingen en leerdoelen leerkrachten opgesteld door het middenbouw team 

Lesdoelen leerlingen Leervragen leerkrachten 
De kinderen weten wat een verhoudingstabel is 
 

Wat hebben de kinderen in groep 4 en 5 nodig 
om een verhoudingstabel op de juiste wijze in 
te vullen om tot het goede antwoord te 
komen?   

De kinderen weten hoe ze ervoor kunnen 
zorgen dat een auto harder/zachter gaat. 
 

Hoe kunnen we differentiëren? 

De kinderen weten welke stappen ze moeten 
maken om een verhoudingstabel in te vullen.  
 

 

De kinderen kunnen door met elkaar samen te 
werken, de opdracht uitvoeren 

 

 

Bij het ontwerpen van de lessen zijn zogenaamde case-leerlingen geselecteerd. Vervolgens is het 

leergedrag van deze drie kinderen voorspeld hoe zij de in de verschillende fasen van de 

onderzoeksles zouden gaan doen reageren en vervolgens werd ook geanticipeerd hoe de leerkracht 

hierop zou gaan inspelen.  

Bij de uitvoer van de 1e onderzoeksles worden de drie kinderen door verschillende observerende 

leerkrachten gevolgd en observaties worden opgeschreven in het observatieformulier.  

Op basis van de nabespreking (de zogenaamde post-lesson discussie), waarin de ervaringen van de 

lesgevende leerkracht en de observaties van de andere teamleden zijn besproken wordt een tweede 

onderzoeksles ontworpen voor groep. 5. De schema’s onder laten zien welke ontwikkeling bij 

leerlingen verwacht wordt. Het bovenste schema, tabel 8, gaat over de activiteit met groep 4. De 

activiteit in groep 5 staat in bijlage 2. 
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Tabel 8: lesactiviteit en verwachtingen van leerlingen groep 5 

Beschrijf de 
onderwijsbehoefte
n van de 
casusleerlingen 

 

Casusleerling A: D 
 
1. Geduld  
2. Samenwerken 
3. Betrokken bij de les  

Casusleerling B: L 
 
1. Concentratie 
2. Doorzettingsvermogen 
3. Taal 
4. Samenwerken 

Casusleerling C 
 
1. Samenwerken 
2. Taal 
3. Concentratie (snel 
afgeleid) 
 

 

Fase van de les 
Hoe verwacht 
je dat 
casusleerling A 
reageert? 

Wat doet de 
leraar m.b.t. 
casusleerling 
A? 

Hoe verwacht 
je dat 
casusleerling B 
reageert? 

Wat doet de 
leraar m.b.t. 
casusleerling 
B? 

Hoe verwacht 
je dat 
casusleerling C 
reageert? 

Wat doet de 
leraar m.b.t. 
casusleerling 
C? 

Fase van de les:  
Introductie:  
Voorkennis wat hebben we de 
vorige keer gedaan met Lego 
We Do? 
Filmpje laten zien van een race 
met Lego We Do 
Het filmpje af en toe op pauze 
zetten om dingen te bespreken.  
Hoe kan het dat de een harder 
rijdt dan de ander?  
 
Minuten: 10 min 

 

Gaat vertellen 
dat hij al weet 
hoe het moet. 
Hij heeft dit al 
eerder gedaan. 
Hij kijkt wel 
naar het 
filmpje, maar is 
tijdens de 
verdere uitleg 
afwezig.  

Haalt 
voorkennis op: 
auto gebouwd 
met lego we 
do, racen met 
elkaar, betrekt 
hem bij het 
antwoord 
geven en kijkt 
vervolgens het 
filmpje. Tijdens 
het filmpje stel 
ik vragen  

Hij gaat in zijn 
enthousiasme 
hard zeggen 
dat hij weet 
hoe het moet 
en al gedaan 
heeft. Hij is snel 
afgeleid en hij 
vindt het 
moeilijk om op 
te letten. Ook 
tijdens het 
filmpje is hij 
aan het praten.  

Haalt 
voorkennis op: 
auto gebouwd 
met lego we 
do, racen met 
elkaar, betrekt 
hem bij het 
antwoord 
geven en zorgt 
dat hij dichtbij 
staat, zodat hij 
zich goed kan 
concentreren 
op de uitleg  

 

Gaat vertellen 
dat hij al weet 
hoe het moet. 
Hij heeft dit al 
eerder gedaan. 
Hij gaat 
vervolgens met 
zijn buurman 
kletsen en vindt 
het lastig om 
op te letten.  

Haalt 
voorkennis 
op: auto 
gebouwd met 
lego we do, 
racen met 
elkaar, 
betrekt hem 
bij het 
antwoord 
geven. Zorgt 
dat hij naast 
kinderen 
staat 
waardoor hij 
niet afgeleid 
is.  

 

Fase van de les: Verwerking  

 

7 groepjes van 2 
Hoe zorgen we ervoor dat je 
hem zo kan programmeren 
dat hij sneller gaat 
De kinderen gaan vervolgens 
aan de slag  
 
Minuten: 20 min  

Materialen: Ipad, parcours  

 

 

Hij gaat 
meteen aan de 
slag. Weet 
precies wat hij 
moet doen. Hij 
gaat vooral zelf 
aan de slag, 
maar legt het 
niet uit aan zijn 
medeleerling.  

Blijft proberen 
met het harder 
en zachter 
rijden. Hoe 
krijg je hem 
harder en hoe 
zachter, hij 
heeft het snel 
door.  

Coachen door 
te helpen met 
het 
samenwerken.  

Helpen door te 
laten 
verwoorden 
hoe ze hem 
zachter/harder 
laten rijden. 

Gaat 
voorzichtig, 
stapsgewijs aan 
het werk maar 
heeft een 
maatje nodig 
die hem erop 
wijst wat hij 
moet doen.  

Coachen door 
meespelen.  

Sturen op de 
samenwerking 

Helpen door te 
laten 
verwoorden 
hoe ze hem 
zachter/harder 
laten rijden.  

Hij gaat samen 
aan de slag met 
zijn maatje, 
maar het is 
lastig om een 
eerlijke 
verdeling te 
maken wie de 
Ipad mag 
instellen. 
Uiteindelijk 
komen ze er 
wel uit.  

Blijft proberen 
met het harder 
en zachter 
rijden. Hoe krijg 
je hem harder 
en hoe zachter 

Sturen op de 
samenwerkin
g  

Helpen door 
te laten 
verwoorden 
hoe ze hem 
zachter/hard
er laten 
rijden. 

Fase van de les: 
verhoudingstabel/schema 
maken  
We hebben net geracet tegen 
elkaar, maar nu wil ik graag 
weten hoe hard de lego we do 
gaat per meter en of dit bij 
iedereen hetzelfde is.  

Betekenisvol: Als de auto op de 
weg rijdt hier vlak bij school 

Ik verwacht dat 
casusleerling A 
dit snel 
begrijpt, maar 
tijdens de 
uitleg niet goed 
op let.   

Richten op 
specifieke 
aspecten van 
de 
verhoudingstab
el: hoe ziet het 
eruit, meter 
per seconde 
Woorden als 
dubbele, 2x 
zoveel, de helft, 
meter, 

Ik verwacht dat 
casusleerling B 

dit moeilijk 
vindt en zijn 

maatje nodig 

heeft om het te 
doen en 

begrijpen.    

Richten op 
specifieke 
aspecten van 
de 
verhoudingsta
bel: hoe ziet 
het eruit, 
meter per 
seconde 
Woorden als 
dubbele, 2x 
zoveel, de 

Ik verwacht dat 
casusleerling A 
dit begrijpt, 
maar tijdens de 
uitleg niet goed 
op let. 
Waardoor het 
lastig is om te 
beginnen.  

Richten op 
specifieke 
aspecten van 
de 
verhoudingst
abel: hoe ziet 
het eruit, 
meter per 
seconde 
Woorden als 
dubbele, 2x 
zoveel, de 



20 
 

moet een auto dan hard of 
zacht rijden? Waarom? Hoe 
hard kan hij gaat hij dan (meter 
per seconde) hoe lang doet hij 
er dan over? Ik laat een 
voorbeeld zien en de kinderen 
gaan vervolgens zelf aan de 
slag. De kinderen schrijven hun 
bevindingen op.  

Hoe lang doet de lego we do 
over 1 meter en hoe lang dan 
over 2 meter.  Klopt dit in de 
verhoudingstabel?  

Als de kinderen nog tijd over 
hebben, kunnen ze dit ook 
bedenken bij een snelweg of 
hoe hard Max Verstappen zal 
moeten rijden en hoe lang hij er 
dan over doet (meter per 
seconde) 

Materialen: meetlint, 
stopwatches op de 
chromebooks, parcours 
Minuten: 20 min  

 

seconden, cm 
ga ik uitleggen. 
Ik betrek 
leerling A bij 
het uitleggen 
en laat hem 
ook 
voorbeelden 
geven. 

 

helft, meter, 
seconden, cm 
ga ik uitleggen. 
Ik betrek 
leerling B door 
het uit te 
leggen en door 
meer vragen 
te stellen.  

 

helft, meter, 
seconden, cm 
ga ik 
uitleggen. Ik 
betrek 
leerling C bij 
het uitleggen.  

 

Fase van de les: Afsluiting 
We bespreken gezamenlijk wat 
de kinderen hebben gedaan en 
of ze een verhoudingstabel 
hebben kunnen maken. De 
kinderen vertellen hun 
bevindingen. Ik herhaal 
vervolgens nog de doelen om te 
kijken of we deze behaald 
hebben  

Verwoorden 
wat ze hebben 
gedaan. Dit kan 
hij goed 
uitleggen. 

Gesprek over 
wat gedaan is. 
Samen laten 
vertellen. 
Verwijzen naar 
samenwerken.  

Verwoorden 
wat er gedaan 
is, maar daarna 
afgeleid wat er 
ergens anders 
gebeurd  

Gesprek over 
wat gedaan is. 
Samen laten 
vertellen. 
Zorgen dat A 
kan vertellen. 
Verwijzen naar 
meespelen. 
Begrippen 
worden 
daarbij 
herhaald 
(verhoudingst
abel, meter, 
seconde, 
dubbele, de 
helft, 2x 
zoveel) 

Kan goed 
uitleggen wat 
hij gedaan 
heeft. Wil graag 
voor zijn beurt 
praten.  

Verwoorden 
wat er 
gedaan is en 
door 
doorvragen 
hem erbij 
blijven 
betrekken. 
Begrippen 
worden 
daarbij 
herhaald 
(verhoudingst
abel, meter, 
seconde, 
dubbele, de 
helft, 2x 
zoveel) 

 

  
Observaties 1e en 2e  onderzoeksles 

Voorafgaand aan de onderzoeksles is met de kinderen besproken bij wat voor vraagstukken een 

verhoudingstabel een handig instrument kan zijn om te gebruiken tot een oplossing van een vraagstuk 

te komen. Tevens is met de kinderen besproken hoe een verhoudingstabel kan worden gebruikt.  

Als verwerking kregen de kinderen de opdracht om de raceauto eerst 1 meter te laten rijden en de tijd 

op te nemen en dan op grond van deze meting een voorspelling te doen hoeveel tijd de auto nodig zou 

hebben voor 2 meter, 3 meter,  et cetera. Na een plenaire bespreking, kregen de kinderen de opdracht 

om de auto daadwerkelijk de afstanden te laten rijden en de tijd op te nemen en de resultaten in de 

het daarvoor ontworpen werkblad in te vullen. In bijlage 3 is een voorbeeld van dit werkblad te vinden. 
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Als afsluiting is met de kinderen besproken wat ze hebben ingevuld in de tabellen. Aan de kinderen 

werd de vraag gesteld: Als je kijkt naar de seconden die je hebt ingevuld bij een meter, wat zou je dan 

verwachten bij 2 m en 3 m? Klopt dit met wat je hebt ingevuld? Zo, nee hoe zou dat dan kunnen 

komen? Met de kinderen zijn mogelijke oorzaken verkend.  

Een belangrijk gegeven is dat voorafgaand aan de onderzoeksles de raceautootjes zijn gebouwd en de 

kinderen de eerste acht lessen van Lego We Do hebben gedaan. Dit om de aandacht bij het doel van 

de onderzoeksles te kunnen leggen. 

De les was voor de leerlingen van groep 4 te hoog gegrepen. De leerlingen van groep 5 slaagden er wel 

in om de tijden in te vullen in verhoudingstabel (bijlage 3). 

 

Workhop onderzoekend en ontwerpend leren 
Op 26 november heeft lector Dr. Anna Hotze op de studiedag van OBS De Stap een ochtendprogramma 

verzorgd waar onderzoekend en ontwerpend leren centraal stond. Naast de theorie over de didactiek 

is aan de hand van praktische voorbeelden uit de inspiratiemappen wetenschap en technologie 

(inspiratiemap, sd) gekeken hoe de leerkrachten onderzoekend en ontwerpen leren in hun eigen klas 

kunnen gaan toepassen.  

 

 

Conclusies  en aanbevelingen 
In het eerste deel van het project zijn de toekomstmakers, leerlingen uit de bovenbouw die zich 

bepaalde technologieën eigen maken, onmisbaar gebleken om nieuwe lesactiviteiten te ontwerpen 

voor de onder- en middenbouw. Dit heeft een win-win situatie opgeleverd: de toekomstmakers 

werden uitgedaagd door het werken met de nieuwe technologieën en de leerkrachten kwamen via de 

toekomstmakers in aanraking met de nieuwe technologieën. Wel is gebleken dat de toekomstmakers 

niet voldoende didactische vaardigheden hebben om de lesactiviteiten goed in de klas over te brengen. 

De leerkracht is dus echt nodig om de lesactiviteiten pedagogisch en didactisch in goede banen te 

leiden.  In het tweede deel van het project is ingezet op het professionaliseren van het hele team op 

het gebied van nieuwe technologieën en de verbinding daarmee met rekenen-wiskunde. Hierbij is de 

methodiek van Lesson Study gebruikt. Hierbij is wel gebleken dat het tegelijk werken met Lesson Study 

en het werken met nieuwe technologieën voor veel leerkrachten een grote uitdaging was. Toch bleek 

na de tweede onderzoeksles dat de leerkrachten wel de meerwaarde van het inzetten van 

technologieën zagen en zich zekerder gingen voelen over het inzetten daarvan. Ook vonden zij het heel 

mooi om het enthousiasme en de betrokkenheid van leerlingen te zien. Ten aanzien van de 

doelstellingen kan dan ook gezegd worden dat leerkrachten geprofessionaliseerd zijn op het gebied 

van het inzetten van nieuwe technologieen bij rekenen-wiskunde. Ook hebben zij zich de methohdiek 

van Lesson Study eigen gemaakt. Tevens is onderzoekend en ontwerpend leren geïntroduceerd in het 

team en gaan leerkrachten aan de slag met de activiteiten uit de inspiratiemappen W&T. Tot slot zijn 

er in beide fasen van het project lesactiviteiten en voorbeeldlessen ontwikkeld waarbij nieuwe 

technologieën verbonden zijn met de gewone rekenles.  

Voor OBS de Stap zou het goed zijn om de methodiek van Lesson Study vast te houden en op deze 

manier als team nieuwe lessen te blijven ontwikkelen waarbij technologieën worden ingezet. 

Hogeschool iPabo zal met studenten ook dit type activiteiten onder de loep nemen en studenten dit 
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laten inzetten in hun stage, hiermee worden de resultaten van dit project dus ook ingezet in het 

onderwijs op Hogeschool iPabo.  

 

 

Disseminatie resultaten   
 

Gepubliceerde artikelen:  

Keijzer, R., Farber, P., Voskuijl, A., & Hotze, A. (2020). Toekomstmakers. Leerlingen als ontwikkelaars 

van reken-wiskundeonderwijs. Volgens Bartjens, 39(5), 22-25. 

Keijzer, R., Farber, P., Hotze, A., & Voskuil, A. (2020). Spelen met tijd. Digitale tijd met digitale middelen. 

Volgens Bartjens, 40(2), 26-29 

 

Geplande conferenties en artikelen: 

-via gebruikelijke kanalen van de Hogeschool iPabo zoals de website en nieuwsbrief worden 

resultaten van dit project gedeeld 

-via gebruikelijke kanalen van Stichting OpSpoor zoals de nieuwsbrief en denkteam IT zullen 

resultaten van dit project worden gedeeld. 

-presentatie resultaten studiedag Hogeschool iPabo 12 januari 2021 

-artikel Kennisnet, voorjaar 2021 

-artikel Volgens Bartjens-Ontwikkeling en Onderzoek, voorjaar 2021 

-presentatie VELON conferentie, maart 2021 

-presentatie conferentie voor leraren, bijvoorbeeld de NRCD (Nationale Rekencoördinatoren dag), 

maart 2021 
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Bijlagen  
 

Bijlage 1: Lestabel Onderbouw les, groep 6 

Fase van de les Hoe verwacht 
je dat 
casusleerling A 
reageert? 

Wat doet de 
leraar m.b.t. 
casusleerling 
A? 

Hoe verwacht 
je dat 
casusleerling B 
reageert? 

Wat doet de 
leraar m.b.t. 
casusleerling 
B? 

Hoe verwacht 
je dat 
casusleerling C 
reageert? 

Wat doet de 
leraar m.b.t. 
casusleerling 
C? 

Fase van de les: introductie 
Leerstof: 
Didactiek: 
Leeractiviteiten:  
Minuten: 5 min 

 

Cas: Herkent en 
vertelt over 
bouwplaten.  

Lauren: kijkt 
kat uit de 
boom.  

Voorkennis 
ophalen met 
een 
handleiding ( 
zoals bij 
bijvoorbeeld 
lego ).  

Fleur: vertelt 
over eigen 
ervaring.  

Tyn: herkent en 
vertelt over 
eigen ervaring 

Voorkennis 
ophalen met 
een 
handleiding ( 
zoals bij 
bijvoorbeeld 
lego ). 

 

 Voorkennis 
ophalen met 
een 
handleiding ( 
zoals bij 
bijvoorbeeld 
lego ). 

 
Fase van de les: kinderen gaan 
een treinbaan bouwen en 
daarvan maken ze een 
bouwtekening. (verwerking) 

Bouwen na volgens 
bouwtekening.  
Leerstof: 
Didactiek: 
Leeractiviteiten:  
Minuten: 20 min 

 

Cas: begint en 
verwoordt wat 
hij doet.  

Lauren: kijk toe 
vanaf zijlijn. 
Uiteindelijk wel 
meedoen.  

Steunt bij 
grafische 
weergave en 
observeert en 
springt bij 
welke 
wiskundige taal 
er gebruikt 
wordt.  

Tyn: pakt 
bouwtekening 
erbij en begint 
bij stap 1.  

 Fleur: volgt 
Tyn, daarna zelf 
aan de gang.  

Steunt bij 
grafische 
weergave en 
observeert en 
springt bij 
welke 
wiskundige 
taal er 
gebruikt 
wordt. 

 

 Steunt bij 
grafische 
weergave en 
observeert en 
springt bij  
welke 
wiskundige 
taal er 
gebruikt 
wordt. 

 

Fase van de les: afsluiting de 
groep ontwerpers kijkt of de 
bouwers geslaagd zijn om te 
bouwen volgens ontwerp.  
Leerstof: 
Didactiek: 
Leeractiviteiten:  
Minuten: 5 min 

 

 Gesprek over 
wat gedaan is. 

Stimuleer de 
wiskundige 
taal.  

 Gesprek over 
wat gedaan is. 

Stimuleer de 
wiskundige 
taal. 

 

 

 Gesprek over 
wat gedaan 
is. 

Stimuleer de 
wiskundige 
taal. 

 

 

Fase van de les: verdere 
verwerking – inbedding in 
vervolgspel (eigenlijk volgende 
les) 
Leerstof: 
Didactiek: 
Leeractiviteiten:  
Minuten: 

 

      

Afsluitende fase: 
Leerstof: 
Didactiek: 
Leeractiviteiten:  
Minuten: 
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Bijlage 2: Lestabel middenbouwles, groep 5 

Beschrijf de 
onderwijsbehoeften van 
de casusleerlingen 

 

Casusleerling A:  
 
1. Geduld  
2. Samenwerken 
3. Betrokken bij de les  

Casusleerling B:  
 
1. Concentratie 
2. Doorzettingsvermogen 
3. Taal 
4. Samenwerken 

Casusleerli
ng C  
 
1. 
Samenwer
ken 
2. Taal 
3. 
Concentrat
ie (snel 
afgeleid) 
 

 

Fase van de les 
Hoe verwacht 
je dat 
casusleerling A 
reageert? 

Wat doet de 
leraar m.b.t. 
casusleerling 
A? 

Hoe verwacht 
je dat 
casusleerling B 
reageert? 

Wat doet de 
leraar m.b.t. 
casusleerling 
B? 

Hoe verwacht 
je dat 
casusleerling C 
reageert? 

Wat doet de 
leraar m.b.t. 
casusleerling 
C? 

Fase van de les:  
Introductie:  
Voorkennis wat hebben we de 
vorige keer gedaan met Lego 
We Do? 
Filmpje laten zien van een race 
met Lego We Do 
Het filmpje af en toe op pauze 
zetten om dingen te bespreken.  
Hoe kan het dat de een harder 
rijdt dan de ander?  
 
Minuten: 10 min 

 

.Neemt de 

leiding, gaat 
zeggen dat hij 
het wel weet 
hoe hij moet 
gaan rijden. Als 
het te lang 
duurt, raakt hij 
afgeleid. Ook 
door de les zal 
hij gaan praten 

Haalt 
voorkennis 
op: auto 
gebouwd met 
lego we do, 
racen met 
elkaar, betrekt 
hem bij het 
antwoord 
geven en kijkt 
vervolgens het 
filmpje.  
Stelt hem 
vragen om hem 
bij de les te 
houden.   

 

 Haalt 
voorkennis op: 
auto gebouwd 
met Lego 
WeDo, betrekt 
hem bij het 
antwoord 
geven. Hij doet 
goed mee 
omdat hij dit 
leuk vindt. 

Haalt 
voorkennis op: 
auto gebouwd 
met lego 
WeDo, racen 
met elkaar. 
Geef hem de 
beurt zodat hij 
zichzelf kan 
verwoorden 

Haalt 
voorkennis op: 
auto gebouwd 
met Lego 
WeDo, racen 
met elkaar. 
Luistert rustig 
en weet na de 
juitleg wat er 
van haar 
verwacht 
wordt. 

Haalt 
voorkennis 
op: auto 
gebouwd 
met Lego 
WeDo, 
racen met 
elkaar. geef 
haar de 
beurt om e 
kijken of ze 
zichzelf kan 
verantwoor
den. 

Fase van de les: Verwerking  

 

7 groepjes van 2 
Hoe zorgen we ervoor dat je 
hem zo kan programmeren 
dat hij sneller gaat 

De kinderen gaan vervolgens 
aan de slag  
 
Minuten: 20 min  

Materialen: Ipad, parcours  

 

 

Gaat meteen 
beginnen 
zonder 
precies te 
weten wat te 
doen. Gaar 
daarna om 
hulp vragen 
en is 
afhankelijk 
van zijn 
maatje in het 
uitvoeren van 
de opdracht. 

Coachen door 
te helpen met 
het 
samenwerken.   
Helpen door uit 
te leggen hoe 
het kan dat een 
auto harder of 
zachter kan 
rijden. Hem 
meenemen in 
de opdracht.  

 

Hij gaat meteen 
aan de slag. 
Weet precies 
wat hij moet 
doen. Hij gaat 
vooral zelf aan 
de slag, maar 
legt het wel uit 
aan zijn 
medeleerling.  
Als deze het 
niet snapt gaat 
hij zelf verder.  
Blijft proberen 
met het harder 
en zachter 
rijden. Hoe krijg 
je hem harder 
en hoe zachter, 
hij heeft het 
snel door.    

 

Coachen door 
meespelen.   
Sturen op de 
samenwerking
  

 

Gaat 
voorzichtig 
stapsgewijs aan 
het werk, maar 
heeft een 
maatje nodig 
die haar kan 
ondersteunen 

Hierbij als 
leerkracht 
ondersteunen 
door 
duidelijke 
opdrachten te 
geven en ze 
hierin te 
ondersteunen 

Fase van de les: 
verhoudingstabel/schema 
maken  
We hebben net geracet tegen 
elkaar, maar nu wil ik graag 
weten hoe hard de lego we do 

Ik verwacht dat 
de 
casusleerling N 
vol 
enthousiasme 
aan het werk 

Richten op 
specifieke 
aspecten van 
de 
verhoudingstab
el: hoe ziet het 

Ik verwacht 
dat de 
casusleerling 
de opdracht 
snel uitvoert 

Richten op 
specifieke 
aspecten van 
de 
verhoudingsta
bel: Hoe ziet 
die eruit, m/s 

Ik verwacht dat 
de 
casusleerling S 
dit wel begrijpt, 
maar het wel 
lastig vindt. 

Richten op 
specifieke 
aspecten van 
de 
verhoudingst
abel: hoe ziet 
het eruit, 
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gaat per meter en of dit bij 
iedereen hetzelfde is.  

Betekenisvol: Als de auto op de 
weg rijdt hier vlak bij school 
moet een auto dan hard of 
zacht rijden? Waarom? Hoe 
hard kan hij gaat hij dan (meter 
per seconde) hoe lang doet hij 
er dan over? Ik laat een 
voorbeeld zien en de kinderen 
gaan vervolgens zelf aan de 
slag. De kinderen schrijven hun 
bevindingen op.  

Hoe lang doet de lego we do 
over 1 meter en hoe lang dan 
over 2 meter.  Klopt dit in de 
verhoudingstabel?  

Als de kinderen nog tijd over 
hebben, kunnen ze dit ook 
bedenken bij een snelweg of 
hoe hard Max Verstappen zal 
moeten rijden en hoe lang hij er 
dan over doet (meter per 
seconde) 

Materialen: meetlint, 
stopwatches op de 
chromebooks, parcours 
Minuten: 20 min  

 

gaat, maar de 
opdracht niet 
duidelijk 
begrijpt 

eruit, meter 
per seconde  
Woorden als 
dubbele, 2x 
zoveel, de helft, 
meter, 
seconden, cm 
ga ik uitleggen. 
Ik betrek 
leerling A bij 
het uitleggen 
en laat hem 
ook 
voorbeelden 
geven.  
 

 

en de leiding 
neemt over 
zijn maatje. 
Ook denk ik 
dat hij de 
verhoudiungs
tabel 
makkelijk kan 
invullen. 

 
meter per 
seconde  
Woorden als 
dubbele, 2x 
zoveel, de 
helft, meter, 
seconden, cm 
ga ik 
uitleggen. Ik 
betrek 
leerling C bij 
het 
uitleggen.   
 

 

Fase van de les: Afsluiting 
We bespreken gezamenlijk wat 
de kinderen hebben gedaan en 
of ze een verhoudingstabel 
hebben kunnen maken. De 
kinderen vertellen hun 
bevindingen. Ik herhaal 
vervolgens nog de doelen om te 
kijken of we deze behaald 
hebben  

Hij kan 
uitleggen dat 
de auto’s 
geracet hebben 
tegen elkaar. 
Hij begrijpt het 
doel van de 
verhoudingstab
el niet 

Gesprek over 
wat gedaan is. 
Samen laten 
vertellen. 
Verwijzen naar 
samenwerken. 

Hij kan precies 
uitleggen wat 
hij heeft 
gedaan. En kan 
dit duidelijk 
verwoorden 

Gesprek over 
wat gedaan is. 
samen laten 
vertellen. 
zorgen dat A 
kan vertellen. 
Vragen hoe de 
samenwerking 
is gegaan. 

Kan uitleggen 
wat ze heeft 
gedaan met de 
raceauto. 

Verwoorden 
wat er 
gedaan is en 
S de leiding 
laten nemen. 
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Bijlage 3: werkblad wedstrijdwagen 

 
 
Verhoudingstabel Lego We Do  
  
Verhoudingstabel 1: buiten in de buurt van een school   
  

  
  

Meter  1  2  3  4  5      

Seconden                

  
 Verhoudingstabel 2: als Max Verstappen  

  
  

Meter  1  2  3  4  5      

Seconden                
 

 

 


