08 Raad mijn breuk!
Introductie van een probleem (5:15 min)

Wat is er te zien
Dit fragment laat het begin van een rekenles rond breuken in groep 7 zien. Het
gaat om de gelijkwaardigheid van breuken. De leraar Jacco introduceert een
rekenspel: 'Raad mijn breuk'. Hij legt uit wat de bedoeling is van het spel:
'raden' welke breuk hij in zijn hoofd heeft.
De breuk die geraden moet worden is een breuk met een andere naam voor
1/2. Nadat enkele alternatieven voor 1/2 zijn geraden (2/4, 4/8) vraagt de
leraar of je er zo wel achter kunt komen. Dat gaat niet, daarom geeft de leraar
de kinderen nog een ‘taarttip’: 'de hele taart heeft 12 stukjes'. De kinderen
maken een tekening. Nu weten ineens een aantal kinderen welke breuk hij in
gedachten heeft, maar ze mogen nog niets zeggen.
Met een volgende taarttip onthult hij hoe één stukje van de taart heet:
'ééntwaalfde'. Door deze taarttips te geven leidt de leraar de leerlingen als het
ware naar de oplossing toe.
Hij noteert op het bord de 'taarttips', waarbij de cirkel als ondersteunend model
gebruikt wordt.
Nu weten de meeste leerlingen wel welke breuk bedoeld is. Femke: '6/12,
want 6 is de helft van 12'.
Als het spel duidelijk is geeft de leraar een nieuw raadsel: welke breuk heb ik
in mijn hoofd? De taarttip is: de taart bestaat uit 18 stukjes.
Deze taarttip is al genoeg voor veel leerlingen. De leraar geeft nadrukkelijk alle
kinderen tijd om te denken. Hij zegt ook niet meteen welk antwoord goed is,
maar vraagt verder en speelt reacties door.
Zie ook fragment 09 en 10.

Waar gaat het om
Dit fragment laat zien hoe de leraar via een rekenspel de kinderen het
gelijkwaardigheidsprincipe van breuken laat toepassen en verder
doorgronden. Kinderen worden gestimuleerd om breuken te bedenken die ook
een half zijn. Door het geven van tips stuurt de leraar de zoekrichting van de
kinderen en perkt hij de mogelijkheden in.
Hierbij is ook te zien, hoe het model van de cirkel de gelijknamigheid kan
ondersteunen. Op basis van de taarttips (aantal stukjes; één taartstukje heet)
moeten de kinderen de breuk kunnen bepalen.
De bedoeling is dat de kinderen na deze introductie elkaar raadsels geven,
waarbij ze op eigen niveau (andere breuken dan 1/2, grotere tellers en

noemers) kunnen werken aan en oefenen in gelijknamig maken.
Aan de hand van dit fragment kan met leraren de essentie van gelijknamigheid
en niveaudifferentiatie besproken worden.
Om duidelijk te maken hoe via een spel gelijkwaardigheid van breuken aan de
orde gesteld kan worden, duurt deze introductie wat langer dan nodig.
Daardoor zijn de kinderen wat minder aan het woord en gaan ze minder snel
in tweetallen aan de slag.

Kijkvragen
Inhoudelijk/didactisch
De essentie in deze les is het inzicht in gelijkwaardigheid van breuken. In
deze introductie betreft dit het zoeken naar breuken die even groot zijn als
1/2. Op welke manier stelt de leraar dit aan de orde? Denk aan de
taarttips en modelgebruik.
De derde taarttip is eigenlijk na de tweede niet meer nodig. Waarom zou
de leraar die toch kunnen geven? Hoe zou jij het aanpakken?
Als kinderen dit spel doorhebben, kunnen ze elkaar raadsels geven.
Hierbij kan de leraar hen op eigen niveau laten werken. Waarin kunnen
die niveaus verschillen en welke breuken zouden bijvoorbeeld 'geraden'
kunnen worden?
Hoe worden de leerlingen actief gemaakt om mee te doen en na te
denken over het probleem?
Let eens op de reactie van de leerkracht op de antwoorden die de
kinderen geven. De leraar speelt antwoorden door en reageert niet zelf.
Welke voordelen heeft dat? In hoeverre speel je zelf antwoorden van
kinderen door?
Hoe zou deze les verder kunnen verlopen?
Koppeling naar de eigen praktijk
Dit spel biedt de mogelijkheid om kinderen eigen producties te laten
maken en ook op eigen niveau met gelijknamigheid bezig te laten zijn. In
hoeverre bied je zelf (en biedt de rekenmethode) activiteiten waarin alle
kinderen op eigen niveau met hetzelfde bezig kunnen zijn?
Waaraan moeten opdrachten voldoen om te zorgen dat kinderen van
verschillend niveau er tegelijk mee bezig kunnen zijn?
Algemeen
Wat vind je positieve, wat minder positieve en wat vind je interessante
beelden in dit fragment?
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