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LESDOELSTELLINGEN  

De leerlingen kunnen… 

• Hun mening kort en bondig verkondigen. 

• Kritisch denken. 

• Respect tonen voor elkaars mening. 

• De evidentie van getallen en wiskunde in vraag stellen. 

• Zelf een gedachtegang ontwikkelen. 

• Relevante vragen opstellen na een moment van perplexiteit.  

LESOPBOUW  

MEMORYSPEL 

Om de belangstelling van de leerlingen te wekken, beginnen we de les met een memory spel. 

Afhankelijk van de grootte van de klas, kan de leraar de leerlingen onderverdelen in verschillende 

groepjes van telkens 4-5 leerlingen. Elke groep leerlingen zal dan een memory spel krijgen. Door 

eerst een spel te spelen, heeft de leraar meteen de aandacht van de leerlingen, waardoor het 

gemakkelijker zal zijn om de groepjes relevante vragen te laten opstellen. Nadat het spel is 

gespeeld krijgt iedereen de opdracht om 1 vraag op te schrijven die het spel bij hen heeft 

opgeroepen.     . Nadien  zullen ze hun vraag voorleggen aan de andere groepsleden en samen 

met de groep de beste vraag eruit kiezen. Verder zullen ze per groep ook een verantwoording 

van maximum 3 regels moeten maken waarom ze die vraag hebben gekozen.  

KEUZE VAN DE VRAAG & FILOSOFISCH GESPREK  

Als alle groepjes deze opdrachten hebben afgerond, wordt er een groepsgesprek gehouden. Alie 

groepjes moeten hun  vragen  voorstellen  en  hun  verantwoording  geven.  Nadien  zal  er  een  

gemeenschappelijke vraag worden uitgekozen en hierover zal dan gefilosofeerd worden.  

AFSLUITING 

De leerlingen moeten in 2 zinnen opschrijven wat ze van deze les vonden en wat ze eruit 
geleerd hebben. 
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LESMATERIAAL 

Spelregels memory spel: 

1) Er moeten paren gevormd warden met dezelfde cijfers 

2) Als men een fout maakt is de beurt voorbij, zolang men een paar heeft mag men 
verder spelen 

3) De kaarten moeten volledig warden omgedraaid, zodanig dat iedereen de kaart 
kan zien 

4) De kaarten moeten steeds in dezelfde volgorde liggen en mogen niet verplaatst worden. 

 

De kaarten 
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