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BETTERMARKS
Dit jaar starten we met een nieuwe rekenmethode in de onderbouw. Het is de bedoeling om
zowel 2F als 3F niveau in de eerste 3 jaar af te ronden, zodat we in klas 4 havo en 5 vwo de
rekentoets kunnen afnemen. We zullen door het gelijktijdig starten in klas 1, 2 en 3 wel een
aantal tijdelijke snelle routes moeten ontwikkelen.
De huidige 3e en 2e klassers hebben nog erg weinig rekenen gehad en zullen dus een versneld
programma 2F en 3F volgen, waarbij ze in 1 jaar het 2F respectievelijk 3F niveau moeten
halen.
De eerste klas krijgt de normale route, 2 jaar een half jaar rekenen voor 2F en 1 jaar voor 3F.
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In bovenstaand overzicht zien we dus 3 routes naar het eindexamen rekenen voor de
onderbouw:
-

Route 1: eerste klas start 2F met een half jaar rekenen, daarna eind 2F in klas 2 na
een half jaar rekenen en vervolgens 3F in het 3e leerjaar met een heel jaar rekenen.

-

Route 2: tweede klas doet snel 2F in een half jaar en daarna 3F in 1 jaar in klas 3.

-

Route 3: derde klas maakt in een heel jaar heel 3F, hetgeen neerkomt op een
herhaling van 2F met enkele verdiepingen.

Voor iedere route hebben we een serie opdrachten gemaakt, zie Programma/Leerroutes
verderop in dit document.

Programma
Domeinen en Bettermarks
Er zijn 4 domeinen Rekenen voor 2F en 3F, beiden 9 hoofdstukken. De rekendomeinen zijn:
1- Getallen

2- Verhoudingen

3- Verbanden

4- Meten en Meetkunde

Leerroutes
Aangezien we 3 verschillende leerroutes hebben, zijn er ook 3 verschillende programma’s in
de onderbouw. De planning van al deze routes heb ik reeds voorbereid als suggestie. Je kunt
eenvoudig de importcode per les kopiëren uit de Excel bestanden en via Bettermarks import
deze les binnenhalen. Vervolgens kun je deze serie als huiswerk opgeven. Zie uitleg hieronder
bij Bettermarks online/leerroutes.

Klas 1: Deze groep volgt de “normale” route, 2F halen in de komende 2 jaar met een half jaar
rekenen per leerjaar. Daarna doen ze in de 3e klas heel het programma van 3F in 1 jaar.
Vervolgens zijn ze klaar voor de rekentoets in H4 of V5.
Deze route bestaat uit een serie opgaven die ik al klaar gezet heb voor import. Zie het
bijbehorende Excel document : 2F – eersteklas 2015-2016

Klas 2: Deze tweede klas volgt de versnelde 2F route, aangezien zij in een half jaar het 2F
niveau moeten zien te halen. Daarna hebben ze nog 1 heel jaar om 3F in de 3e klas te maken
en zijn zij hopelijk ook goed voorbereid op de rekentoets in H4 en V5.
Deze serie kun je importeren via: 2F – tweedeklas 2015-2016

Klas 3: De derde klas heeft een heel jaar om 3F te halen. Zij hebben geen 2F gedaan, maar
het programma van 3F is eigenlijk ook een herhaling van 2F, dus we hopen dat dit in een jaar
moet lukken.
Deze serie bestaat uit bijna 35 lessen en kun je importeren via deze link: 3F – derde klas
2015-2016

Toetsing
Bettermarks biedt twee soorten toetsen; domeintesten en proefexamen. Voor elk domein is
een Domeintest ingepland in onze leerroutes, die de leerling zelfstandig en in hun eigen tijd
maken. Deze domeintest kan ook in de lessen worden afgenomen, maar dan zouden we
kostbare les- en begeleidingstijd tekort komen aan het einde van het jaar. In klas 3 is
eventueel wel ruimte om dit klassikaal te organiseren, maar in de 1e en 2e klas hebben we
slechts een half jaar (17-20 lessen) en is het wellicht praktischer om deze domeintesten als
huiswerk op te geven.
De eindtoets in klas 2 (proefexamen 2F) en de eindtoets in klas 3 (proefexamen 3F) dienen
wel klassikaal afgenomen te worden. Vooralsnog denken we aan de laatste toetsweek om
deze in te plannen. Maar de laatste rekenles in klas 2 en 3 is ook een optie als je dat haalt.
Ontwikkelpunten
Na het maken van de domeintesten worden er speciale ontwikkelpunten gegenereerd voor
iedere individuele leerling, afhankelijk van de gemaakte fouten. Deze ontwikkelpunten
moeten worden weggewerkt door de leerling en staan niet in de planning omdat het
leerlingpecifiek is. Het is echter wel het allerbelangrijkste leermoment, dus zorg ervoor dat
de leerling ook deze ontwikkelpunten maakt na de domeintesten.
Alle leerroutes (lesjes) genereren ook ontwikkelpunten, maar slechts indien de leerling
meerdere fouten van dezelfde soort maakt. Bij domeintesten wordt elke fout meegenomen.
Lessen
Ik heb het verzoek gedaan om alle lessen rekenen in het computerlokaal/mediatheek te
plannen, zodat de leerlingen aan de slag kunnen onder uw begeleiding. U kunt dit uur ook
deels gebruiken voor instructie en uitleg van de te behandelen rekenvaardigheden, maar het
is belangrijk dat de leerlingen tijdens dit uur ook zelfstandig aan de slag kunnen met de serie
opdrachten anders zullen we het niet halen in een half jaar en is de huiswerkbelasting te
groot.
Bettermarks biedt tijdens het huiswerk de theorie en tips aan, zodat de leerling al doende
zich verdiept in de theorie en de vaardigheid. Met uw uitleg en de instructies en tips van
Bettermarks, moet een leerling zelfstandig verder kunnen.
In het Dashboard van de docent ziet u precies welke opgaven moeilijk gevonden worden en
welke leerlingen achterblijven. Maak hier handig gebruik van voor uw instructiemoment en
individuele begeleiding. Het is volgens mij geen enkel probleem als uw leerlingen sneller
werken dan de planning, de toetsen mogen dus eerder gemaakt worden als de leerling daar
klaar voor is.

Bettermarks online
Leerroutes
Als u als docent ingelogd bent in Bettermarks kunt u via het menuknopje ‘ONTWERPEN’ naar
de lessenserie die ik heb gemaakt per leerjaar. U hoeft ze alleen nog te importeren in uw
eigen ontwerpen m.b.v de importcode uit de Excel bestanden.
Klik op “importeer ontwerp” rechts in het scherm van Mijn Ontwerpen. Kopieer de code van
het lesje uit de Excel bestanden (1e kolom) en u ziet de serie opdrachten onmiddellijk
tevoorschijn komen.
Iedere code is 1 of 2 lessen, die u na de import kunt toewijzen aan uw klassen (indien er
minimaal 1 leerling in uw klas zit). Dit kunt u ook doen met domeintoetsen en proefexamens,
via de Gegeven ontwerpen knopje. De lesjes die uit meer dan 1 opgavenserie bestaat herkent
u door de a en b-toevoeging. Deze lesjes zijn te klein voor 1 week en dienen dus samen
opgegeven te worden als huiswerk.
U kunt de inhoud van de lessen en de toetsen zien als u op het vergrootglas klikt.
U kunt natuurlijk ook zelf lessen ontwerpen of deze aanpassen voor uw klas. In het menu
Hoofdstukken ziet u alle hoofdstukken van de methode en in Ontwerpen kunt u een serie
lesjes zelf samenstellen uit deze hoofdstukken. Dat is wat ik heb gedaan voor een algemene
planning van klas 1, 2, en 3. Maar wees niet bang om dit te wijzigen, als de jaarplanning maar
gehaald wordt.
U kunt bijvoorbeeld extra lesjes toevoegen voor leerlingen die meer nodig hebben.
Alle huidige series lessen gaan uit van ongeveer 25-40 minuten huiswerk per week exclusief
ontwikkelpunten. Voor een half jaar ga ik uit van bijna 20 lessen in de 1e klassen en 2e klassen
en 35 lessen per jaar in klas 3. De praktijk zal uitwijzen of deze inschatting correct is. De
onbekende variabele is de tijd die leerlingen kwijt zijn aan het maken van de
ontwikkelpunten. Deze tijd is niet in te schatten van te voren.

