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Zelfstandig werk
De kinderen hebben een periode met veel toetsen achter de rug. Daarom lukte het de meeste
kinderen niet om twee uur per week aan het zelfstandig werk van de plusklas te werken. We hebben
besproken wat het belang van plannen is. De kinderen hebben ook ervaren dat van tevoren
nadenken over de week die komt, helpt om je werk beter te doen. En ook dat er grenzen aan zijn.
Een hele week cito's is voor de ene geen probleem omdat hij/zij deze toetsen redelijk snel maakt,
voor de ander betekent het dat er echt geen tijd was voor het werk uit de plusklas. Hier komt weer
de mindset om de hoek kijken (zie vorige plusklasupdate): heb je het idee dat jij zelf invloed hebt op
het resultaat?
Waar zijn de kinderen mee bezig met zelfstandig werken?
De meeste tijd hebben de kinderen tot nu toe gewerkt in het werkboek 'Wiskunde' uit de serie
Topklassers. Hier worden de kinderen ingeleid in de manier van denken bij wiskunde. Aan bod
komen:
- formules: zet een situatie waarin je moet rekenen om in een formule
- negatieve getallen
- assenstelsels en coördinaten
- vierhoeken (bijzondere vierhoeken: rechthoek, parallellogram, ruit vlieger, vierkant)
- kwadraat en wortel
- kansberekening
- algebra (een formule voor het aftrekken van twee kwadraten
De manier van werken in de plusklas?
Probeer eerst zelf eens uit te vogelen hoe het in elkaar zit, daarna bespreken we welke aanpak je
gevonden hebt. Dit werkboek is hier heel geschikt voor. Elk hoofdstukje begint met een concrete
situatie waarin het wiskundige probleem of begrip inhoud krijgt. Daarna wordt het verder
uitgewerkt. De kinderen moeten dan de stap van concreet naar abstract maken.
Zo wordt er bij negatieve getallen het plaatsje Flatstad geïntroduceerd. In deze stad zijn de flats voor
de helft boven de grond. De andere helft zit onder de grond.
In de tweede les negatieve getallen. Moet een rechercheur een dief opsporen. De bediendes van de
lift houden de bewegingen van de lift bij met behulp van een code. De kinderen gaan zo op zoek naar
de dader en leren optellen en aftrekken met positieve en negatieve getallen.
In dit werkboek zit stevige kost! De eerste lessen kwamen de meeste kinderen zelfstandig verder dan
ik had verwacht. Verderop in het werkboek liep iedereen wel tegen dingen aan die ze niet gelijk
begrepen. Kansberekening en algebra vinden de meeste kinderen het moeilijkst.
Andersoortige opdrachten komen binnenkort weer aan bod. We zijn bijna door het werkboek
wiskunde heen.
Project
In de vorige plusklasupdate heb ik u uitgebreid verteld over de achtergronden en doelen van de
lessenserie over de drie manieren van denken. In deze update houd ik het daarom kort.
Het zijn fikse uitdagingen:

Een brug van saté prikkers.
De prikkers zijn 25 cm lang, de brug moet een kloof van 50 cm overbruggen en een bakje met 50
knikkers houden (niet alleen het gewicht, maar ook zo dat er geen knikker uitvallen. En je krijgt alleen
40 satéprikkers, 10 elastiekjes en 30 cm afplakband…..
Toch is het twee van de drie groepen gelukt!

Een huis van kranten.
Alleen kranten en plakband en dan een huis/tent maken waar de hele groep (die er aan werkt, 3 man
dus) in kan zitten zonder dat het instort…? Die opdracht bleek te hoog gegrepen. Het leverde mooie
besprekingen op over ideeën en samenwerken.
Ze hebben er van geleerd! En daarvoor zitten we toch in de plusklas?!

Helaas niet sterk genoeg en
Een papieren wand maken. Want het huis moet wel muren hebben.
niet groot genoeg.
Portemonnee van duct-tape .
Met je groepje een ontwerp bedenken, en daarna binnen een half uur drie identieke portemonnees
maken. Dus eerst creatief en praktisch denken hoe een portemonnee er uit ziet, wat er beslist in
moet zitten en hoe je toch nog iets origineels in het ontwerp stopt. Vervolgens een productielijn
opzetten. Dat is je samenwerking plannen. Analytisch en praktisch denken gevraagd. En voortdurend
evalueren: loopt het zoals we verwachtten of moeten we aanpassingen maken?

Pepernotenverdeelmachine.
Je gooit er van boven een grote zak pepernoten in en van onderen komen er 9 gelijke porties
pepernoten uit. Materiaal: stucloper en duct-tape. In de handleiding werd gewaarschuwd dat dit een
hele lastige opdracht is. Dat de rol van de begeleider hier zeker in het plannen maken groter moet
zijn dan in de andere opdrachten. Ik merkte hierbij het volgende effect: de kinderen schoten gelijk in
de afhankelijke houding. De meester vindt wel een oplossing, wij wachten af. Toen we een week
later verder gingen heb ik dit met de kinderen besproken. Ze kregen nog een hele les om samen tot
het maken van de pepernotenverdeelmachine te komen. En ze hebben doorgezet! Ook toen ze
steeds sterker gingen vermoeden dat het niet ging lukken. Ik heb op een gegeven moment voor hen
de knoop doorgehakt. We hebben één minuut lang (lachend) de boel kort en klein geslagen (eh,
alleen de onderdelen van de niet-gelukte-pepernotenverdeelmachine), vervolgens op traditionele
wijze de pepernotenverdeeld en bij het nabespreken tips bedacht voor die arme kinderen die
volgend jaar deze opdracht voor hun kiezen krijgen. (Evalueren. Niet op de manier van: wat ging er
fout, maar: hoe kan het een volgende keer beter).

Ei en baksteen
25 satéprikkers, 10 elastiekjes, 50 cm plakband. Dat is alles wat een baksteen die van 50cm hoogte
komt vallen in de weg zit om een ei te pletten. De kinderen hadden al eens een brug van satéprikkers
gemaakt. Zit daar kennis in die je hier ook kunt gebruiken.
De kinderen kregen als eerste de opdracht om 'andersom' te denken. Ga 7 minuten lang, zo veel
mogelijk dingen bedenken die je vooral niet moet doen. Schrijf de drie belangrijkste hiervan op.
Daarna ga je een plan maken hoe je het wel gaat doen. Deze manier stimuleert creatief denken.
Bovendien kun je tijdens het bedenken (en later het bouwen) van een goede oplossing controleren of
je de 'do-not's' ook echt niet gedaan hebt. Twee van de drie groepen lukte het!

En de opdrachten zijn nog niet op. Nieuwe uitdagingen liggen te wachten……
Marco Elsenbroek

