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Basisprincipes ijsbergdidactiek

Het spiraalsgewijs ordenen van leerinhouden in samenhangende modules

Het oplossen van uitdagende problemen

Het begrijpen van wiskundige concepten en procedures

Het variëren als een vorm van herhaling

Het trapsgewijs vorderen van motorisch naar mentaal handelen

Abstract

Picturaal

Concreet
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Het variëren als een 
vorm van herhaling

Het trapsgewijs vorderen 
van motorisch naar 
mentaal handelen

Het begrijpen van 
wiskundige concepten 
en procedures

Het oplossen van 
uitdagende problemen

Het spiraalsgewijs ordenen
van leerinhouden in 
samenhangende modules

IJsbrekers

Structuur en Planning

De lesgang

De meerwaarde van Bingel

Overzicht materialen en ondersteuning
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Structuur

Indeling modules (blokken) per werkschrift

• Getalbegrip tot 10 15 lestijden
• Getalfamilies tot 5 10 lestijden
• Optellen en aftrekken tot 5 15 lestijden

• Getalfamilies tot 8 10 lestijden
• Optellen en aftrekken tot 8 10 lestijden
• Getalfamilies tot 10 7 lestijden
• Optellen en aftrekken tot 10 6 lestijden
• Omgaan met geld tot 10 6 lestijden

Structuur

Indeling modules (blokken) per werkschrift

• Meten – lengte - oppervlakte 11 lestijden

• Meten – gewicht – inhoud 10 lestijden

• Meetkunde vlakke figuren en ruimtefiguren 9 lestijden

• Meetkunde patronen ruimtelijke oriëntatie 8 lestijden

• Omgaan met data, tabellen en grafieken 2 lestijden

• Getalbegrip 11 tot en met 20 11 lestijden

• Optellen en aftrekken tot 20 zonder brug 11 lestijden

• Optellen en aftrekken met brug 10 lestijden

• Omgaan met geld tot 20 6 lestijden
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Jaarplanning
Periode Onderwerp Lestijden

september -
oktober

Getalbegrip tot 10 15

Getalfamilies tot 5 10

Optellen en aftrekken tot 5 15

HERFSTVAKANTIE

november -
december

Getalfamilies tot 8 10

Optellen en aftrekken tot 8 10

Getalfamilies tot 10 7

KERSTVAKANTIE

Januari -
februari

Optellen en aftrekken tot 10 6

Omgaan met geld tot 10 6

Meten: Lengte - oppervlakte 11

Meten: Gewicht - inhoud 10

Periode Onderwerp Lestijden

KROKUSVAKANTIE

maart -
april

Getalbegrip 11 t/m 20 11

Optellen en aftrekken tot 20 zonder brug 11

PAASVAKANTIE

april -
juni

Optellen en aftrekken met brug 10

Omgaan met geld tot 20 6

Meetkunde: Vlakke figuren en ruimtefiguren 9

Meetkunde: Patronen - Ruimtelijke oriëntatie 9

Omgaan met data/tabellen en grafieken 2

Timing: planner

Planner zie Reken Maar maar aangepast??????
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Jij staat aan het roer van jouw weekplanning.

5 lestijden van 50’
+
1 lestijd verdeeld over de week:

• vijf per dag (herhalen)
• prent het in (memoriseren van rekenfeiten)
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IJsbrekers

Structuur en Planning

De lesgang

De meerwaarde van Bingel

Overzicht materialen en ondersteuning

De lesgang: Blokplanner



8

De lesgang: handleiding
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Het niveau van de wiskundige wereldoriëntatie: het redeneren met concrete 
materialen. 

Het niveau van de structuurmodellen: de concrete materialen worden 
vervangen door modelmaterialen bv. klikblokjes.

Het niveau van de schematische denkmodellen: schematiseren van de structuurmodellen. 

Het niveau van de formele bewerkingen: het uitvoeren van formele bewerkingen.
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De lesgang: de lesfasen

Start

Kern: voordoen/samendoen

Verwerking: per twee en alleen

Afronding
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Startfase

Beeld van kinderen die samen oefenen met chocoladestroken
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Hier misschien slide van dia juf die voorleest en aan het bord 
werkt

Andere foto nemen

Kern: voordoen



14

Kern: samendoen

Kern: samendoen
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Verwerking

Verwerking: per twee

Homogeen of heterogeen duo
Samen opdrachten uitvoeren op de manier die ze aangeleerd kregen.
Opdrachten uit de bordles of opdrachtkaartjes op een kopieerblad

Dit is een observatie en differentiatiemoment.
Mogelijk ook een moment van co-teaching/zorgondersteuning
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Verwerking
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Verwerking: alleen

Het duo wordt opgesplitst.

Welk kind kan zelfstandig verder en welk 
kind heeft nog ondersteuning nodig?

Verwerking: alleen

zelfstandig oefenen en verdiepende oefeningen

1. Instructieonafhankelijke leerlingen

zelfstandig basisoefeningen maken eventueel met 
materiaal 

2.Instructiegevoelige leerlingen

beperkte reeks basisoefeningen maken met 
verlengde instructie

3. Instructieafhankelijke leerlingen
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Het werkschrift

Verwerking: alleen
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Verwerking: alleen

Het werkschrift

In IJsbrekers kiezen we de strategie splitsen van de aftrekker omdat: 
• het in de meeste scholen zo wordt aangeleerd 
• leerlingen die van een andere school komen meteen mee kunnen

Wie wil kan hiervan op eigen initiatief afwijken

Verwerking: alleen

Strategie voor aftrekken met brug over 10
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Bingel: Bingel Raket



21

Afronding

.
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Prent het in
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IJsbrekers

Structuur en Timing

De lesgang

De meerwaarde van Bingel

Overzicht materialen en ondersteuning
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Bingel: Bordboeken en Bordlessen

Ben je niet vertrouwd met de bordboeken en bordlessen: 
https://bingelsite.be/nl/Help/Leerkrachten

Bingel: Toetsen
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Bingel: observatiefiche

Bingel: kijkwijzer
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Bloktoetsen

Tempotoetsen

Synthesetoetsen

Evaluatie

Bingel: Bloktoetsen
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Bingel: differentiatiemodule

Bingel: differentiatiemodule

IJsbrekers
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Bingel: tempotoetsen

11 tempotoetsen bij belangrijke doelen in laag 4 
• splitsen
• bewerkingen
A en B versie per tempotoets

Bingel: synthesetoetsen

2 synthesetoetsen - halfweg en op het einde van het schooljaar.

Je kan de synthesetoets ook bij de start 
van het schooljaar gebruiken om te 
zien hoe ver je nieuwe leerlingen staan. 
Ook in te zetten als herhaling.
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schoolstart herfstvakantie januari 2021

Werkschriften A en B
Digitale handleiding A en B
Bordboek en bordlessen A en B
Bingeloefeningen
Correctiesleutels A en B (optioneel)

Werkschriften C en D
Digitale handleiding C en D
Bordboek en bordlessen C en D
Bingeloefeningen
Correctiesleutels C en D (optioneel)

Handleiding folio 
(optioneel)

Introductiejaar

Introductiejaar: IJsbrekers 1

Prijs en korting Feedback

€35  -35%
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IJsbrekers pakket
standaardpakket Optionele materialen

Werkschriften A, B, C en D

Digitale handleiding Handleiding folio

Correctiesleutels op Bingel Correctiesleutels folio

Instructiefilmpjes op Bingel

Bordboek met personalisatie

Downloadbare en aanpasbare toetsen

Extra adaptieve oefeningen op Bingel

Bingel Raket 

Leerlingvolgsysteem

Verdere verschijningsplanning

September 2020: introductiejaar leerjaar 1
September 2021: 3e kleuterklas en leerjaar 2
September 2022: leerjaar 3 en 4
September 2023: leerjaar 5 en 6
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Succesvol starten

 Startsessies
 Starterskatern
 Ouderpresentaties
 Bingelacademie

Verdieping

 Bingelacademie
Webinars
 Online help Bingel

Hulp bij vragen

 Online help Bingel
 Mailbox/leermiddel
 Facebookgroepen
 Educatief adviseurs
 Klantendienst

VAN IN ondersteuning

Meer info op www.ijsbrekers.be
Vragen kan je mailen: ijsbrekers@vanin.be

Bedankt voor jullie 
aanwezigheid!
Vergeet je schriftje 
en cadeautje niet!


