
in een rekenles

&

in een taalles
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M.I.

Zeg niet “Hoe knap ben je?” 

maar …  “Hoe ben je knap?”
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Praktisch verloop

• Korte sessie

• Actieve werkvormen en korte vertelmomenten

• Ontwikkelen van een werkkader

• Hand-outs

• Werken in teams / SCL

• Stopteken

• Vragen 

Bij voorkeur
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Trainer

• Voorstelling trainer: Kurt Teugels

• Van full-time klasleerkracht naar leerkracht „Leer- en 

denkstrategieën‟ en trainer

• Art de Co (2006° ): 2 sporen

– Innovatieve onderwijstechnieken

• Energizers, Lord of The kring, Meervoudige

intelligentie, Structureel coöperatief leren, Peer 

mediation, Zes denkende hoeden

– Aandacht voor de leerkracht en het teamgebeuren

• Teambuilding, Conflicthantering, Coaching

• Partner van Bazalt sedert 2009: M.I. + SCL
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Doelen van de sessie / Situering

• Zicht krijgen op de acht intelligenties

• Ervaren van didactische structuren en 

energizers die inspelen op M.I.

• Toepassen van didactische structuren en 

energizers in de rekenles en de taalles 

= ontdekken, ervaren maar vooral proeven van!!!
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Instap – Waar ga ik staan?

Ga ergens staan afhankelijke van de mate van 

het ‘eens of oneens zijn’ met volgende stellingen.

Volledig eens ( Hoek 1 )

Eerder eens ( Hoek 2 )

Eerder oneens ( Hoek 3 )

Volledig oneens ( Hoek 4 )

Neutraal ( Midden )

1 = jaja!                                           2 = ja?

5 = ja / nee

3 = nee?                                  4 = neenee!
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Howard Gardner / Spencer Kagan

• Gardner ontwikkelde de theorie van de 
meervoudige intelligentie

• Kagan vertaalde het gedachtegoed van Howard 
Gardner naar de onderwijswereld toe

• Kagan beweert dat leerlingen leerstof beter 
opnemen als die wordt aangeboden op een 
manier die past bij hun beter ontwikkelde 
intelligenties. 

• Kagan gaat uit van de bestaande praktijk. 
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Knap / Slim / Intelligent

• leerlingen zijn verschillend

• ze zijn niet alleen maar „meer‟ of „minder‟ slim

• elke leerling bezit meerdere intelligenties

• linker- en rechter hersenhelft spelen een rol

• iedere leerling is sterker of minder sterk 

ontwikkeld in elk van die intelligenties
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‘TAALKNAP’

‘BEWEEGKNAP’

‘REKENKNAP’

‘NATUURKNAP’

‘BEELDKNAP’

‘MUZIEKKNAP’

‘MENSENKNAP’

‘ZELFKNAP’



Lijst met inhouden / Lesonderwerpen

Rekenen

- Even of oneven getallen

- Natuurlijke / Gehele / Rationele getallen

- Tellen tot 10

- Maal- en deeltafels

- Veelvouden en delers

- Priemgetallen

- Hoofdrekenen + / - / x / :

Taal

- Woordspelling / Klanken – Klinker of medeklinker / Lange of korte klank

- Werkwoordspelling

- Verkleinwoorden

- Luisteren

- Begrijpend Lezen

- Spreekwoorden en zegswijzen

- Onderwerp / Gezegde / Persoonsvorm
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Lesonderwerp Intelligenties Structuur Energizer Functie

Een mogelijk werkkader
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Oefening 1: Ga staan als ...

• Leerkracht zegt een woord volledig en spelt daarna het 

woord letter per letter

• Als het een medeklinker is gaan de leerlingen rechtstaan, 

als het een klinker is gaan de leerlingen zitten

OF

• Variant 1: Even of oneven getallen (zeggen of schrijven)

• Variant 2: Korte klinkers (geel) en lange klinkers (rood)

• Variant 3: Natuurlijke, gehele en rationele getallen
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Lesonderwerp Intelligenties Structuur Energizer Functie

Klinker of

medeklinker

Woordknap (VL)

Beweegknap (LK)

Ga staan als …

Even of 

oneven

Rekenknap (LM)

Beweegknap (LK)

Ga staan als …

Korte of lange 

klank

Woordknap (VL)

Beweegknap (LK)

Beeldknap(VR)

Ga staan als … 

( + kleuren)

Natuurlijk, 

geheel of 

rationaal getal

Rekenknap (LM)

Beweegknap (LK)

Ga staan als … 

Kinesthetische

symbolen

Een mogelijk werkkader
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Oefening 2: Blind tellen

• In groep probeert men tot 10 ( of … ) te tellen 

• Elke leerling mag slechts één keer een getal zeggen

• Wanneer 2 of meer leerlingen op hetzelfde moment een 

getal zeggen, wordt er terug op 0 gestart

• Leerkracht geeft steeds de start bij 0

• Variant 1: Maaltafels / Deeltafels

• Variant 2: Veelvouden / Delers
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Lesonderwerp Intelligenties Structuur Energizer Functie

Tellen tot 10 

of meer

Rekenknap (LM)

Mensenknap (IR)

Zelfknap (IA)

Blind tellen

Maal- en 

deeltafels

Rekenknap (LM)

Mensenknap (IR)

Zelfknap (IA)

Blind tellen

Veelvouden en 

delers

Rekenknap (LM)

Mensenknap (IR)

Zelfknap (IA)

Blind tellen

Een mogelijk werkkader

Art de Co   www.artdc.be   



Oefening 3: Zoek mijn systeem

• Leerkracht brengt in 3 kolommen 3 werkwoorden aan 

• Leerlingen zoeken naar een mogelijke onderverdeling

• Leerkracht brengt opnieuw 3 werkwoorden aan in de 3 

kolommen

• Leerlingen checken of hun onderverdeling nog klopt

• Leerlingen vullen de kolommen zelf aan of zoeken een 

nieuwe onderverdelingen tot dat deze klopt

• Variant 1: Verkleinwoorden

• Variant 2: Priemgetallen
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Lesonderwerp Intelligenties Structuur Energizer Functie

Werkwoord-

spelling

Woordknap (VL)

Rekenknap (LK)

Natuurknap (NAT)

Mensenknap (IR)

Zelfknap (IA)

Zoek mijn 

systeem

Verklein-

woorden

Woordknap (VL)

Rekenknap (LK)

Natuurknap (NAT)

Mensenknap (IR)

Zelfknap (IA)

Zoek mijn 

systeem

Priemgetallen Rekenknap (LK)

Natuurknap (NAT)

Mensenknap (IR)

Zelfknap (IA)

Zoek mijn 

systeem

Een mogelijk werkkader
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Oefening 4: Vensterruiten

• Leerkracht leest een verhaal in 4 delen 

• Na elk deel mogen de leerlingen tekenen wat ze hoorden

• Nadien stelt de leerkracht vragen over het verhaal

• De leerlingen lossen de vragen op, eventueel met behulp 

van de gemaakte tekeningen

• Variant 1: Begrijpend Lezen
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Lesonderwerp Intelligenties Structuur Energizer Functie

Luisteren Woordknap (VL)

Beeldknap (VR)

Vensterruiten

Begrijpend 

Lezen

Woordknap (VL)

Beeldknap (VR)

Vensterruiten

Een mogelijk werkkader
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Oefening 5: Maaltafels op ritme

• Leerkracht klapt een ritme 

• Leerlingen klappen hetzelfde ritme

• Bij elke derde tel zeggen de leerlingen het vervolggetal 

uit de maaltafel van 3

• Eerst gewoon tot 30, daarna ook terug

• Variant 1: Maaltafel van 4

• Variant 2: Combinatie van twee maaltafels

• OPGELET!!!: Mijn eigen MI-profiel indachtig???
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Lesonderwerp Intelligenties Structuur Energizer Functie

Maaltafels Rekenknap (VL)

Muziekknap (MR)

Ritmisch tellen

Een mogelijk werkkader
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Oefening : Binnen-Buitenkring

• Er worden twee kringen gevormd, binnenste kring met 

gezicht naar buiten, buitenste kring met gezicht naar 

binnen, zo ontstaan er duo‟s

• Elke leerling bezit een pakketje flitskaarten, mogelijk 

met verschillende onderwerpen

• Leerling binnenkring toont 3 opdrachten waarop de 

leerling buitenkring antwoord geeft, daarna worden de 

rollen omgedraaid 

• Na een signaal van de leerkracht schuiven de leerlingen 

buitenkring 3 plaatsen door opdat er andere duo‟s 

gevormd worden
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Lesonderwerp Intelligenties Structuur Energizer Functie

Zegswijzen / 

Spreekwoorden

Woordknap (VL)

Beweegknap (LK)

Mensenknap (IR)

Binnenkring /

Buitenkring

Onderwerp /

Gezegde /

Persoonsvorm

Woordknap (VL)

Beweegknap (LK)

Mensenknap (IR)

Binnenkring /

Buitenkring

Hoofdrekenen

+ en -

Rekenknap (LM)

Beweegknap (LK)

Mensenknap (IR)

Binnenkring /

Buitenkring

Hoofdrekenen

x en :

Rekenknap (LM)

Beweegknap (LK)

Mensenknap (IR)

Binnenkring /

Buitenkring

Een mogelijk werkkader
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Lijst met inhouden / Lesonderwerpen

Rekenen

- Even of oneven getallen

- Natuurlijke / Gehele / Rationele getallen

- Tellen tot 10

- Maal- en deeltafels

- Veelvouden en delers

- Priemgetallen

- Hoofdrekenen + / - / x / :

Taal

- Woordspelling / Klanken – Klinker of medeklinker / Lange of korte klank

- Werkwoordspelling

- Verkleinwoorden

- Luisteren

- Begrijpend Lezen

- Spreekwoorden en zegswijzen

- Onderwerp / Gezegde / Persoonsvorm
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Lesinhoud / Lesonderwerpen VL LM VR MR LK Nat IR IA

Even of oneven

Nat/Geh/Rat getallen

Tellen tot 10 of meer

Maal- en deeltafels

Veelvouden en delers

Priemgetallen

Hoofdrekenen +/-/x/:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Klinker of medeklinker

Korte of lange klank

Werkwoordspelling 

Verkleinwoorden

Luisteren

Begrijpend Lezen

Spreekwoorden

Onderwerp / Gezegde / PV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Overzicht van de inhouden en de intelligenties
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VRAGEN???
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Art de Co
Training en groei in het onderwijs

Werkwinkels:

►Energizers I & II

►Lord of the Kring

►Communiceren met ouders 

►Peer Mediation

►De zes denkende hoeden

►Het Enneagram

►Kernkwaliteiten

►Structureel Coöperatief leren (Nieuw!)

►Meervoudige intelligentie (Nieuw!)
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Art de Co
Training en groei in het onderwijs

Modules:

►Conflicten in team

►Teambuilding

►Teambuilding aan zee 

►Vergaderen…bah!



Art de Co            www.artdc.be          

cotrain@skynet.be

Art de Co
Training en groei in het onderwijs

Maatwerk

►Vluchtheuvelsessie

►Communicatie: de Vijf axioma‟s

►Missie van de school

►Brainstormsessies

►Actieve werkvormen

►Coaching

►…


