Protocol wiskundeproblemen en dyscalculie

Bijlage 6: Remediëring
Goede remediëring bestaat uit een combinatie van directe instructie en reflectie op
strategiegebruik. De volgende remediëringsprincipes 1 kunnen in acht genomen worden:
- isoleren
o oriënteren
o herhalen
o verkorten
o versnellen
o leren identificeren
- integreren
- generaliseren
Andere effectieve interventies door de leerkracht voor leerlingen die moeizamer
wiskundige inzichten en vaardigheden verwerven 2, zijn:
 expliciete instructie geven bij het aanleren van wiskundige concepten/taal
(lengte, kilo, uur, meer/minder) en procedures (optellen, aftrekken
staartdelingen, breuken omzetten in procenten) 3;
 voordoen, samen doen, laten zelf doen van één procedure;
 pre-teaching en/of verlengde instructie aanbieden 4;
 hulp geven in kleine groep;
 uitgaan van contexten bij nieuwe leerstofonderdelen;
 vertaalslag maken van context naar bewerking 5;
 isoleren van deelstappen / deelvaardigheden en deze expliciet laten inoefenen;
 selectief aanbieden van het aantal strategieën;
 aanleren hoe verschillende types wiskundeopgaven te herkennen en zo een
gepaste oplossingsprocedure te kiezen;
 starten met of teruggaan naar het handelen;
 onder woorden brengen: Laat een leerling verwoorden hoe hij een
rekenopdracht uitvoert;
 modellen en schema’s gebruiken;
 uitgebreide (en blijvende) inoefening voorzien;
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regelmatige automatiseringsoefeningen inbouwen. In het secundair onderwijs
kan de vakgroep een pakket ‘onthoudkennis’ samenstellen met elementaire
procedures, begrippen en arbitraire afspraken voor wiskunde, waarop e xtra
wordt geoefend;
inzetten op generalisatie van het geleerde;
korte perioden van zelfstandig werken inplannen;
directe feedback geven: informatief en positief bekrachtigend.
Bijvoorbeeld: ‘Door je formularium te gebruiken, is het je gelukt.’ 6;
leerlingen mede-eigenaar maken van hun leerproces;
foutenanalyse
maken,
gerichte
feedback
geven
en
gepaste
7
remediëringsoefeningen aanbieden ;
foutenanalyse aanleren: de fout is een redeneerfout, een concentratiefout, een
tekenfout, een regelfout … ;
in de lessen aardrijkskunde, economie en wetenschappen aangepaste
oefeningen en instructies voorzien voor leerlingen die gekend zijn als leerlingen
met rekenproblemen 8;
ondersteunen van verbale zelfinstructie om het denken en handelen stap voor
stap te leiden 9. Dit kan bijvoorbeeld door de leerling tijdens het oplossen van
een opgave zelf te laten verwoorden welke stappen in de oplossingsmethode hij
zet.
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