r-

Kinderen
ontdekken de
interne

structuur van
de getallenrij

beelding 2). Verder komen er opmerkingen ais: 'Maar...maar, hij
heeft iedere keer een andere
'Waarop
stem(?).'
Oualid direct reageert met: 'Omdat hij ziek ir.' ï",
waarom ligt hij anders in zijn bed?
Andere vragen luiden: ''Wanneer is

hij eigenhjkjarig?'
De

juf antwoordt: 'Op dierendag.'

Teleurstelling alom, want dat is het
al geweest, weten een paar leerlingen.

Na de week van'7'komt een hele
zwakke leerling naar de juf en zegt:
Juf, ik ken ze allemaal.' En gaat van
start met: '2-1,=1,, 3-2=1, ,

4-3:1, 5-

4:1, 6-5=1,...

(et cetera).'
Leerlingen krijgen met dergelijke
productieve opdrachten de gelegen-

heid de interne structuur van de getallenrij te ontdekken. Tevens kom
je als leerkracht tot de ontdekking
dat verscheidene leerlingen zelfi al
getallencombinaties in honderd- en
duizendtallen correct hanteren.

Grote getallen
Dan komt'Waku-waku in een dipje.
Hij wil zo gra'ag grote getallen maken. Maar dat kan hij nog niet.
''We kunnen hem helpen. Als hij 5
zegt. plakken we er gewoon iets aan
vast.

'Waku

begin maar.'

fde juf zegt'en-twintig'.
'Wie weet er nog één? Probeer

'Maar hoe oud is hij dan?' vraagt Sabir.
'Ja,' zegt de leerkracht. 'Laten we
het daar eens over hebben. Hoe oud
kan een papegaai eigenlijk worden?'
Leerlingen weten dit niet. Ze raden
5, 1,0,22,50. De juf zegt dat ze nog
hartstikke koud zijn, maar wel
steeds warmer worden. Uiteindelijk
komen ze uit op 'wel honderd'.
De daarop volgende activiteiten tonen sterke overeenkomst met 'FIoe
oud is de juf.r' (Menne, 1996). Er
wordt een lege getallenlijn van 0 tot
100 op het bord getekend. Hierop
ligt ergens de leeftijd van Waku.
Om de leerlingen een beetje te helpen, toont de leerkracht een kaartje
met twee luikjes. Achter de luikjes

leeftijd van'Waku. Zelaat
een deel van zljn leeftrjd zien door
een rechterluikje te openen (zie afbeelding 4).

5-

'...en-vijítig.'
De leerkracht laat iemand de getallen op het bord schrijven. Met vragen als: ''Welke kunnen nog meer?'
en 'Noem ze eens allemaal op van
klein naar groot', verkennen leerlingen een andere systematiek van de

telrij. Terecht merkt Kamal op dat
15 natuurlijk geen probleem oplevert.

Populair
Zo langzamerhand maakt deze vogel echt deel uit van het leven in de
groep. Dit blijkt uit teksten en tekeningen bij de sommen (zie ook aË

Í4 r willem bartjens r jrg, 16 nr.5 t96197

Vervolgacties
Waku-waku is het hele jaar inzetbaar. Hij laat leerlingen op hun eigen niveau rekenen, helpt hen de
interne structuur van de getallenrij
nader te verkennen en sluit daarbij
aan bij het gebruik van modellen als
het rekenrek, de kralenketting en de
lege getallenlijn. Maar je moet hem
wel bijzonder houden. Daarom gaat
hij af en toe op reis en komt bijvoorbeeld terug als leerlingen een
10-sprong vanaf een willekeurig getal kunnen maken: leerlingen springen in één keer van 43 naar 53 en

Mogelijke leeftijden worden geraden en op de lege getallenlijn ge-

weten hoe groot die sprong is.
Stel leerlingen op de hoogte onder
welke voorwaarden Waku terugkornt. Ze worden zich dan in ieder
geval bewust van wat ze nog niet
kunnen en ze weten waar de aandacht de komende tijd op gericht

plaatst. Het getal 50 wordt daarbij

zal zrjn.

staat de

En

maar eens, ... , Effie.'

ketting uitgezocht. Nu weten ze dat
als'Waku 21 is, hij over 10 jaar 31 is
en over 20 jaar 41. Vervolgens wijst
de juf op zijn bolhoed. Daaraan kun
je zien dat'W'aku-waku al opa is.
'Welk leeftijden kunnen we \Megstrepen?' Alles onder 50 valt af, besluiten ze. Voor de uiteindelijke
ontknoping loopt de leerkracht over
hun denkbeeldige getallenlijn met 8
stappen van 10 en maakt een hup
van 1. Nu weet iedereen zljnlee{tijd. Er klinkt een luid gejuich als
het linkerlui§e openklapt. Het
klopt.

referentiepunt gebruikt. De
grootte vàn sprongen tussen getallen
ats 2L en 31 wordt op een kralenals

Als Waku tijdelijk uit het zichtverdwrjnt, vertrekt hij met de trein.
Leerlingen maken hiertoe zoge-

Bij deze sommen gebruik je het antwoord van de
vorige som om de volgende som
mee te beginnen (zie aÍbeelding 5).
naamde treinsommen.

Hoe langer de sliert, hoe verder zijn
reis. Maar ze moeten wel kloppen,
anders loopt hij vertraging op.
Dergelijke producties verschaft de
leerkracht inzicht in het kunnen van
de leerlingen. Tugba maakt bijvoorbeeld

tot L0,20 en 30 allerlei kleine
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