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Naam school: 



Naam school: 

1. Spelen de drie tandwielen in het KaBOEMmodel een rol bij het uittekenen van een wiskundeleeromgeving voor de B-stroom in jullie school?
2. Komen de vijf strengen van wiskundige bekwaamheid aan bod in jouw lesaanpak? 
3. Worden de wiskundeonderwerpen die je behandelt gekaderd in een rijke context? 
4. Gebruik je verschillende didactische manieren (zoals het ijsbergmodel, mindmap...) om het wiskundig concept bij leerlingen te versterken? 
5. Is er bij het aanbrengen van wiskundige vaardigheden ook aandacht voor andere sleutelcompetenties?

Effectief wiskundeonderwijs 

1. Vertrek je van wiskundige toepassingen in authentieke contexten?
2. Krijgen leerlingen ook af en toe keuze?
3. Ondersteun je leerlingen op vlak van diverse strengen van wiskundige bekwaamheid?
4. Bied je woordenposters aan over wiskundige begrippen?
5. Is een les wiskunde soms ook coöperatief en actief?

Differentiatie

1. Je geeft les over taal, maar zorgt vooral voor het functioneel gebruik van taal. Zie jij in hoe je taalontwikkelend kan lesgeven?
2. Vertrek je in jouw wiskundeles vanuit een talig rijke context?
3. Bouw je interactie op in jouw wiskundeles? 
4. Kan je bij het aanbrengen van wiskunde de nodige taalsteun voorzien?
5. Integreer je de drie pijlers van taalontwikkelend lesgeven bij het aanreiken van een wiskundig lesonderwerp?

Taalontwikkelend lesgeven

1. De resultaten van de peilingstoetsen zijn bekend in Vlaanderen. Hebben jullie er iets mee gedaan op school?
2. Gebruiken jullie momenteel data om jullie didactiek aan te passen en de lessen bij te sturen?
3. Handelen jullie vanuit het OK-kader in de lespraktijk?
4. Werken jullie aan het implementeren van een krachtige leeromgeving in jullie lespraktijk wiskunde?
5. Doen jullie inspanningen om hoge verwachtingen te stellen aan jullie leerlingen?

Peilingen wiskunde

1. Ken je het verschil tussen de eindtermen B-stroom en de eindtermen basisgeletterdheid?
2. Is men op school al aan de slag rond de eindtermen basisgeletterdheid?
3. Heb je al de reflex om leerlingen bij te werken op de basisgeletterdheid als het met de reguliere eindtermen niet lukt?
4. Maakte je al een vertaling van de doelen basisgeletterdheid wiskunde die je via de inductieve aanpak dan wel de deductieve aanpak gaat realiseren?
5. Heb je in jouw evaluatie al aandacht voor de basisgeletterdheid wiskunde?

Basisgeletterdheid wiskunde


