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Ze bestaan voor rekenen, spellen en vreemde talen. Ze hebben hetzelfde doel. De leerlingen die het nodig
hebben, ondersteunen bij hun moeizame leerproces. Ze zijn vaak het resultaat van de inspanningen van
echte zorg(ende)leerkrachten. Ze heten ‘onthoudboekje’, ‘formularium’ of ‘opzoekboekje’. Ik zag ze in alle
maten en kleuren. Sommige zelfs in boekvorm.
Tom Braams is een expert op het vlak van diagnose en behandeling van leerproblemen. Hij is auteur van
verschillende boeken. Samen met Annemie Desoete schreef hij Kinderen met dyscalculie (dat ik eerder op
deze boekenblog besprak). Hij stelde met zijn medewerkers een opzoekboekje voor rekenen op. Een opzoekboekje om ‘U’ tegen te zeggen. Omdat het ontstond vanuit de expertise van de diagnostische en
remediëringspraktijk van Braams&Partners. Niet in het minst omdat je de fiches uit het opzoekboekje kunt
gebruiken naast elke rekenmethode.
Als gebruiker bepaal je zelf welke fiches je een leerling geeft. Je hebt een zeer ruime keuze. De fiches zijn
ondergebracht in vijf categorieën. Deze herken je gemakkelijk aan de gekleurde rand:






Algemeen rekenen
Breuken, komma’s en procenten
Geld
Meten
Tijd en kalender

Onder de rubriek Algemeen rekenen vind je onder andere de splitsingen tot 10, de tafels van vermenigvuldiging, het cijferrekenen en elementen uit de getalkennis terug. De andere spreken voor zich.
Waarom ik voor deze fiches val? Omwille van de logische en coherente opbouw van elke rubriek. Ook
omwille van het goede evenwicht in het gebruik van afbeeldingen en geschreven taal. Maar vooral omwille
van:






de geïntegreerde aanpak van breuken, kommagetallen en procenten;
de specifieke en concrete aanpak van het metend rekenen. De nadruk ligt duidelijk op het
functionele. De oriëntatie van de leerlingen op lengtematen, oppervlaktematen, inhoudsmaten en
weegmaten staat voorop. Alle maten zijn heel concreet en verankerd in het dagelijkse leven van de
kinderen;
de zeer aantrekkelijke en tegelijk functionele vormgeving;
het verduidelijken van het gebruik van de rekenmachine waar toepasselijk.

Naast het gebruik in de remediëring vind ik ze ook uitermate geschikt als vast hulpmiddel voor de leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs.
Dit is een Nederlands product. Dit betekent dat er bij het cijferen enkele verschillen zijn in de notatiewijze.
Vooral deze van het cijferend delen is volledig anders dan in Vlaanderen. Dit gaat echter maar over één
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fiche. En kan dus nauwelijks een bezwaar zijn. Bij de andere bewerkingen staat het bewerkingsteken rechts
in plaats van links. Iets wat je eenvoudig kunt aanpassen. Voor de tafels zit het verschil in het feit dat ze niet
stoppen bij 10 x, maar doorgaan tot 12 x. Hier valt bij zwakke rekenaars zeker iets voor te zeggen.
Van de website www.opzoekboekje.nl kun je een toelichting bij elke fiche afhalen. Zo heb je meteen ook
een overzicht van de inhoud van alle fiches.
Een absolute aanrader!
[2009-12-31]
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