
Op Waku-\ruaku
kun je rekenen

Eigen producties
va n kinderen

Julie Menne

Eigen producties kunnen
structuren van de telrij aan het

licht brengen. ln dit artikel
wordt beschreven hoe een
pratende vogel leerlingen

uitdaagt in het bedenken van
veel sommen. Leerlingen

ontdekken aan de hand van
deze producties verschillende

relaties tussen getallen. Dit
heeft als uiteindelijk doel dat

ze zich flexibel kunnen
bewegen over een lege

getallenlijn.

ven voorstellen
'Dit is'Waku-waku en hij kan

alleen maar 5 zeggen.'

De juf staat voor groep 4 met een

bontgekleurde papegaai aan haar

hand'. Zrjn grote, gele snavel kan

open en dicht. 'Om hem nu slim te

laten lijken, bedenken we een som-

metje waar 5 uitkomt.'
'Ouarda?''3+2'
'Waku antwoordt: '5'.

Jannis?"4+1'
)

'-W.aso?' ... Ze denkt nog even. 'Ik
kom zo bij je terug. Àdem?'

'1+4' 'Goh, zeg dat doe je handig.

Je draait het sommetje om.' Ze con-
troleert dit even op het rekenrek.

'Mandy?"2+3'
''Waso? ... Of hebben we ze allemaal

al gehad?'

Ze knikt ja. Twee leerlingen steken

hun vinger in de lucht.

Juí j"í 5*0 en 0+5 nog.'
Ismaël gaat staan en zegt:'6-1'.
Nu komen meer leerlingen met er-
afsommen: 10-5, 7 -2. En'W'aku
geeft steeds 5 als antwoord. Bij 8-2
schudt hij nee. Hij kan namelijk
heel goed rekenen. Zo'n foute som

wordt snel ontmaskerd met behulp

van het rekenrek.
'Als je 8 kralen op de bovenste staaf

schuift, weet je dat de rode kralen

rnet z'n vijven zijn. Die hoeven we
niet meer te tellen. Met 8 kralen

heb je 5 roden en 3 witten. Kijk
maar: 6,7, 8.' De leerkracht schuift

de witte kralen één voor één aan.

''Welk sommetje moet het zijn?'

Zodra leerlineen zich realiseren dat

erafsommen ook kunnen, zijn de

mogelijkheden onbeperkt. Denk je
bg het getal 5 alleen aan erbijsom-
men, dan heb je alle combinaties

snel gehad.

Als Alexandra 6-1 oppert, knikt
'Waku alleen maar.

'§/eet je wàarom hij niets zegt? Het
sommetje is a1 geweest.'

Ook goede rekenaars worden uitge-

daagd. Ibrahim komt met 100-95.

Erol zegt:'200-295.' Zo'n moeilijke
foute som wordt even snel verbe-

terd door dejuí
'Oh, je bedoelt 200-195?Ja, dat is

ook 5, hè Waku?' Ter verduidelij-
king schrijft de leerkracht de som op

het bord. tanger hierbij stilstaan

verstoort de bedoeling van de les.

Bovendien hebben betere rekenaars

aan een dergehjke uitleg vaak a1 vol=

doende.

Na deze mondelinge inleiding

schrijven de leerlingen zoveel mo-
gelijk somrnen op voor'§Vaku-wa-
ku. Al deze producties worden in
een doosje met een 5 gestopt. Dit
doos.je hangt boven zijn bed, zodat

Waku-waku
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