Kunt u de mailing niet goed bekijken? Kijk dan hier voor een online-versie

Bent u al voorbereid op de feestmaand?
In deze nieuwsbrief vindt u een leuke kerstles geschikt voor de aanloop tot de
kerstvakantie: Vier ballen op een rij!
Verder vindt u in deze nieuwsbrief:
1. Cursusbijeenkomst uit cursus groep 5&6 uitgelicht
2. Impressie van de WIB en de bekendmaking van de winnaar
3. De nieuwste ladekasten van Met Sprongen Vooruit, inclusief het
rekenmateriaal
Volgt u al een cursus, houd dan uw mail in de gaten voor eventuele wijzigingen
in cursuslocatie.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de cursussen die vanaf januari starten.
Ga snel naar www.metsprongenvooruit.nl en kies een cursus bij u in de regio.
Vol = vol
Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling gewenst!
Namens het hele team van Met Sprongen Vooruit

Cursusbijeenkomst 2 groep 5&6
uitgelicht

Van didactiek in de
cursus...

naar les in de groep

In de cursus groep 5&6 gaat de
cursist aan de slag met de didactiek
achter de bewerkingen in het
getallengebied tot 13.000. Zij doen dit
in afwisselende werkvormen, op basis
van wetenschappelijke inzichten en
met gebruik van materialen.
De focus in bijeenkomst 2 ligt op
vermenigvuldigen en delen met als
doel pendelen tussen de vier fasen
van oriënteren, reconstrueren,
memoriseren en uitbreiden.

Om de verwissel- en
verdeeleigenschap van het
vermenigvuldigen en delen inzichtelijk
te maken, geef je lessen als
Tafeltafel inrichten, Tafellive ,
Tafeltegelen. Door het spelen
van Tafelbingo , Tafelvier op een rij en
Tafelmeppen oefenen leerlingen de
tafels verder in.
Op grond van formatief evalueren kies
je dagelijks een volgende les uit het
cursusmateriaal.

Actueel cursusaanbod groep 5&6
Van losse les naar Met Sprongen
Vooruit
Bent u al jaren een enthousiaste lezer van onze
nieuwsbrief en download u elke keer snel de gratis

rekenles of spel?
Hoe zou het zijn om elke dag uw rekenonderwijs
vanuit ons aanbod te verzorgen?
Volg een cursus en met het cursusmateriaal krijgt
u voor alle doelen voldoende rekenwiskundelessen om met uw onderwijs Met
Sprongen Vooruit te gaan
Ook bij u in de buurt bieden wij alle cursussoorten
aan.

Selecteer een cursus

Week van Intern begeleider (WIB)
En de winnaar is Johanneke
Nagelhout
Dankzij een uitstekende organisatie waren wij in
Zwolle, Utrecht en Eindhoven van de partij. Wij
konden voor het eerst onze nieuwe ladekast
Rekenmaterialen Tijd laten zien. Fijn om u allen
weer in het echt te zien.
De lezing van dr. Julie Menne werd goed bezocht
en verschillende IB-ers waren enthousiast
geworden en kwamen aan de stand doorpraten
en een goodie-bag ophalen.
Onder alle geregistreerden hebben wij een cursus
verloot! Gefeliciteerd, Johanneke!

Nieuwtjes over de Rekenmaterialen
Rekenmaterialen Tijd

Hoe uw leerlingen in no-time leren klokkijken
ervaart u in de cursus groep 3&4 vervolg.
Om dit aantrekkelijk te maken, bieden wij van de
handige materialen en rekenspellen aan in
Rekenmaterialen Tijd. Deze ladekast bevat
het materiaal om al bij de kleuters te starten met
Kloklopen tot en met het uitdagende spel Race
tegen de .
Klik op het plaatje en bestel Rekenmaterialen Tijd

Rekenspellen groep 5

In elk van de 18 laadjes vindt u een educatief
rekenspel gericht op de doelen van groep 5. De
spelregels en didactische aanwijzingen zijn
beschreven in de handleiding en u vindt de
instructiefilmpjes online. Deze selectie is
uitgebreid met de nieuwe spellen Liefdesparen
sparen (samen 1000), Gestrikt!
(vermenigvuldigen) en Lijntikkertje. Wilt u
Rekenspellen groep 5 aanschaffen, klik dan op het
plaatje.

Rekenspellen groep 6

In deze ladekast vindt u 17 educatieve
rekenspellen met in de handleiding
behalve de spelregels ook didactische
aanwijzingen voor het behalen van de
doelen van groep 6. De instructiefilmpjes
vindt u online. Nieuw zijn onder andere
Lijntikkertje, Vlaaien snaaien en Zee aan
schatten.Wilt u deze prachtige ladekast
ook voor uw leerlingen, klik dan op het
plaatje.

Wij zijn er bijna!
Vol enthousiasme heeft Nederland ingezet op
beter en speelser rekenonderwijs. De
Rekenmaterialen Met Sprongen Vooruit zijn
populair.
Wacht u op een bestelling? Wij houden u op de
hoogte wanneer u uw bestelling kunt verwachten.
Let op: tijdens de kerstvakantie verzenden wij

geen materialen, maar u kunt wel blijven
bestellen.

Gratis Rekenspel: Vier ballen op een rij...

Vier ballen op een rij is een rekenkerstspel. Met dit spel gaan uw leerlingen aan
de slag met de tafels 1 t/m 10. Klik op de afbeelding en download het volledig
uitgewerkte rekenspel Vier op een rij met de didactische aanwijzingen en zelf te
maken "pieken" als pionnen.
Dit is een voorbeeldles, uitgewerkt zoals u van Met Sprongen Vooruit kunt
verwachten. u bij elke cursus in het cursusmateriaal terugvindt. Succes
verzekerd!
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