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MET PLEZIER,
SUCCESVOL
LEREN REKENEN,
DAAR GAAT HET
OM!
Het is cruciaal dat kinderen goed leren rekenen. En jij als leerkracht speelt daarin een sleutelrol.
Hoe zorg je voor een goede rekenles? Hoe daag je alle leerlingen uit en houd je ze gemotiveerd? Op welke manier bereid je leerlingen voor op de wereld van vandaag én morgen?
Alles telt Q is dé rekenmethode van nu die jou
maximaal ondersteunt om voor ieder kind het
beste resultaat te bereiken.
Kinderen leren met Alles telt Q niet alleen
de essentiële basiskennis en -vaardigheden,
ze leren ook rekenproblemen oplossen die
ze in het dagelijks leven tegenkomen.
Deze functionele gecijferdheid is essentieel
om succesvol te kunnen rekenen.

Daarnaast komen in de methode de 21e-eeuwse
vaardigheden aan bod, is er veel ruimte voor
bewegend leren en is de leerling eigenaar van
zijn leerproces.
Alles telt Q zet het kind centraal én ondersteunt
jou om leerlingen met plezier te laten rekenen.
Daar gaat het om!
In deze methodewijzer lees je er alles over.
Blader snel verder!

FUNCTIONELE GECIJFERDHEID IS ESSENTIEEL
OM SUCCESVOL TE KUNNEN REKENEN.
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INTRO

DE kracht
van alles
telt
ALLES TELT IS GEBASEERD
OP EEN AANTAL KRACHTIGE
BASISPRINCIPES DIE WÉRKEN.

STRUCTUUR

DIFFERENTIATIE

Alles telt Q is overzichtelijk en logisch
opgebouwd. Zo staan er elke week vijf lessen
op het programma. In elke eerste en derde les
geef je interactieve instructie over een nieuw
lesdoel. De leerlingen werken in de tweede en
vierde les zelfstandig, waarbij je didactische
aanwijzingen geeft. In de vijfde les bied je de
twee lesdoelen net even anders aan. De duidelijke structuur geeft houvast; aan jou én
aan de kinderen.

Ieder kind is uniek en heeft iets anders nodig
om te leren rekenen. Daarom kun je met Alles
telt Q volop differentiëren. Je werkt met de hele
klas aan dezelfde doelen, maar in de verwerking
zijn er verschillen: leerlingen werken dan op
basis-, plus of maatniveau. Ook met behulp van
het digitale materiaal oefenen en leren leerlingen op hun eigen niveau. Zo haal je het beste
uit álle kinderen.
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IEDERE LEERLING
KAN GROEIEN!
DOOR TE
DIFFERENTIËREN
HAAL JE HET
BESTE UIT ÁLLE
LEERLINGEN.

PLEZIER

BEGRIPSVORMING

Om kinderen te leren rekenen, is het belangrijk
dat ze er plezier in hebben. Dat betekent niet dat
rekenen alleen maar leuk is; soms is het flink doorbijten. Daarom werk je aan eigenaarschap én een
growth mindset bij leerlingen. Je leert hen om
positief te denken over hun mogelijkheden en
stimuleert hen om door te zetten. Iedereen kan
groeien! En fouten maken is niet erg, want daar
kun je van leren.

Begripsvorming is essentieel. Daarom besteed je
met Alles telt Q veel aandacht aan het rekeninzicht
van leerlingen. Je geeft hun inzicht in de structuur
van getallen, je helpt hen strategieën te begrijpen
en besteedt al vanaf groep 1 aandacht aan
wiskundig redeneren. Als het kwartje valt, gaat het
rekenen gemakkelijker!
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STRUCTUUR
VAN HET
SCHOOLJAAR
MET ALLES TELT GEEF JE
GOED REKENONDERWIJS DAT
OVERZICHTELIJK EN LOGISCH IS
OPGEBOUWD.

DE OPBOUW
VAN HET JAAR
Het jaarprogramma van Alles telt Q bestaat
uit 36 weken, verdeeld over zes blokken van
zes weken. Eén blok bestaat uit vijf lesweken
en wordt afgesloten met een toetsweek.

ALLES TELT
IN GROEP 1 EN 2
In groep 1 en 2 bepaal je als leerkracht
zelf het jaarprogramma. We raden je aan
om per week drie rekenactiviteiten aan te
bieden. Deze kun je kiezen uit de kleutercockpit; het digitale bronnenboek voor
leerkrachten in groep 1 en 2. Meer hierover
op blz. 24.

STRUCTUUR VAN EEN SCHOOLJAAR

BLOK 1

BLOK 2

BLOK 3

BLOK 4

BLOK 5

BLOK 6

5 wk lesstof

5 wk lesstof

5 wk lesstof

5 wk lesstof

5 wk lesstof

5 wk lesstof

1 wk toets

1 wk toets

1 wk toets

1 wk toets

1 wk toets

1 wk toets
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OPDRACHT: TEKEN SPOREN.
COMPUTATIONAL THINKING IN GROEP 2

AFBEELDING SPEELWERKSCHRIFT

DE OPBOUW VAN EEN
BLOK EN LESWEEK
Per week staan er vijf lessen op het programma:
• In les 1 en 3 introduceer je een nieuw lesdoel
en geef je interactieve instructie. Zo komen
in het schooljaar stapsgewijs alle aspecten
van het rekenonderwijs aan bod. Na jouw
instructie verwerken de leerlingen de leerstof.
• In les 2 en 4 werken de leerlingen zelfstandig
aan het behalen van de nieuwe lesdoelen
(inclusief automatiseren en memoriseren).
Ook in die lessen is er interactie tussen jou
en de leerlingen. Je herhaalt het doel uit de
vorige les door een didactische aanwijzing
(een korte instructie) te geven: hoe zat het
ook alweer?
• Tot slot bied je in les 5 de twee nieuwe lesdoelen net even anders aan. Vaste onderdelen
in die les zijn ‘Handig rekenen’ (waarin het

toepassen van de rekenstrategieën centraal
staat) en ‘Nu even anders’ (waarin
leerlingen bijvoorbeeld bewegingsopdrachten of coöperatieve werkvormen
doen). De vaardigheid computational
thinking komt in les 5 nadrukkelijk aan de
orde. Ook hebben leerlingen in deze laatste
les van de week de ruimte om hun werk
af te ronden.

COMPUTATIONAL
THINKING
Alles telt Q besteedt al vanaf groep 1
aandacht aan computational thinking.
Jouw school heeft hier dan ook geen
andere, extra materialen voor nodig.
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FORMATIEF
EVALUEREN
In elke derde week van een blok, in les 15,
maken de leerlingen de tussentoets ‘Dit kan
ik al’. Deze toets wordt niet gescoord. Het is
een aanleiding voor een leergesprek tussen
de leerkracht en de leerling.
Deze laat zien in hoeverre de leerlingen de
stof uit de voorgaande weken beheersen.

De toets is formatief: de uitkomst helpt jou
te bepalen wat de aandachtspunten zijn in
de komende lessen. Ook de leerlingen zelf
krijgen hierdoor inzicht in hun leerproces.
Elk blok wordt in week 6 afgesloten met een
bloktoets. Daarnaast remedieer, herhaal en
verrijk je in die week.

OPBOUW VAN EEN BLOK

WEEK 1

WEEK 2

WEEK 3

WEEK 4

WEEK 5

WEEK 6

5 lessen

5 lessen

5 lessen

5 lessen

5 lessen

bloktoets

Formatief
evalueren
‘Dit kan ik al’

4 lessen (remediëren,
herhalen en verrijken

DE OPBOUW
VAN EEN LES
Een les duurt vijftig tot zestig minuten. Je start
altijd met een interactief moment met de
hele klas. Voor alle leerlingen heb je dezelfde
doelen, maar in de verwerking differentieer je.
Dit heet ook wel convergente differentiatie.

Je eindigt de les door samen terug te kijken
op wat en hoe leerlingen hebben geleerd.
In het schema hiernaast zie je hoe de vijf
lessen per week zijn opgebouwd.
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Combinatiegroepen
Alles telt Q is ook geschikt voor combinatiegroepen. Terwijl je de ene groep instructie of
een didactische aanwijzing geeft, is de andere
groep zelfstandig aan het werk. Ook in les 5
werkt dit: Je begint eerst met de onderdelen
‘Handig rekenen’ en ‘Nu even anders’ in de
ene groep, terwijl de andere groep start
met het verwerken en het afronden van
de weektaken. Daarna draai je het om.

JE KRIJGT
EEN COMPLEET
UITGEWERKT
OVERZICHT VOOR
HET WERKEN MET
COMBINATIEGROEPEN VAN
TWEE OF DRIE
KLASSEN.
leerkracht geeft instructie
leerlingen zijn aan het werk
ruimte voor instructie op maat,
observaties en reflectiegesprekken

OPBOUW VAN VIJF LESSEN PER WEEK

LES 1

LES 2

LES 3

LES 4

LES 5

gezamenlijke start
(5 min)

gezamenlijke start
(5 min)

gezamenlijke start
(5 min)

gezamenlijke start
(5 min)

gezamenlijke
start (5 min)

instructie
(nieuw lesdoel)
(15 min)
extra instructie
(10 min)

overige leerlingen
starten nu met
verwerking

verwerking
(25-35 min)

reflectie (5 min)

automatiseren
en memoriseren
(10 min)
oefenen
en herhalen
(15 min)
didactische
aanwijzing (5 min)
verwerking
lesdoel 1
(20 min)
reflectie 5 min)

instructie
(nieuw lesdoel)
(15 min)
extra instructie
(10 min)

overige leerlingen
starten nu met
verwerking

verwerking
(25-35 min)

reflectie 5 min)

automatiseren
en memoriseren
(10 min)

handig rekenen
(10 min)

oefenen
en herhalen
(15 min)

nu even anders
(15 min)

didactische
aanwijzing (5 min)
verwerking
(lesdoel les 3)
(20 min)
reflectie (5 min)

verwerking
(25-35 min)
afronden week
(20 min)
reflectie (5 min)
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DE OPBOUW VAN
EEN TOETSWEEK
De bloktoets in week 6 maken leerlingen
meteen in de eerste les. Dat kan zowel op
papier als digitaal. Het dashboard in de
methode geeft de resultaten weer in
percentages ‘goed’ en ‘fout’. Je kunt deze
leggen naast de norm die de methode
voorstelt, maar als school kun je ook eigen
normen bepalen. Afhankelijk van de
resultaten remedieer, herhaal of verrijk
je in de rest van week 6.

Je krijgt dus eenvoudig inzicht in de toetsresultaten, niet alleen op leerling-, maar ook
op groepsniveau. Dat maakt dat je voortdurend
kunt inschatten wat leerlingen nodig hebben
om verder te komen (formatieve evaluatie).
Er is een koppeling met Parnassys.

OPBOUW VAN EEN TOETSWEEK

WEEK 6 (DE TOETSWEEK)
LES 26

LES 27

LES 28

LES 29

LES 30

start van de les
(5 min)

start van de les
(5 min)

start van de les
(5 min)

start van de les
(5 min)

start van de les
(5 min)

toets-instructie
(5 min)

instructie
(5 min)

instructie
(5 min)

instructie
(5 min)

instructie
(5 min)

Bloktoets
(35-50 min)

remediëren,
herhalen
en verrijken
(35 min)

remediëren,
herhalen
en verrijken
(35 min)

remediëren,
herhalen
en verrijken
(35 min)

remediëren,
herhalen
en verrijken
(35 min)

afronden
(5 min)

afronden
(5 min)

afronden
(5 min)

afronden
(5 min)

afronden
(5 min)
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DE RESULTATEN VAN JOUW LEERLINGEN IN ÉÉN HANDIG OVERZICHT

JE GEEFT
DIDACTISCHE
AANWIJZINGEN:
HOE ZAT HET
OOK ALWEER?
JE KRIJGT
EENVOUDIG
INZICHT IN DE
TOETSRESULTATEN,
ZOWEL OP
LEERLING- ALS OP
GROEPSNIVEAU.
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DIDACTIEK

METHODEWIJZER ALLES TELT
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Didactiek
HET DOEL IS DAT ÁLLE
LEERLINGEN LEREN REKENEN.
ALLES TELT IS DAAROM
DIDACTISCH STEVIG ONDERBOUWD.

VARIATIE
De kans op succes is groot als leerlingen het
leuk vinden om te rekenen. Alles telt Q biedt
daarom veel variatie, zowel in onderwerpen
als in didactische werkvormen (op papier
en digitaal). Zo zijn er beweegspelletjes,
coöperatieve werkvormen en verschillende
soorten opgaven, zoals kale sommen,
contextopgaven en opgaven die het wiskundig
denken stimuleren. Leerlingen kunnen
ook werken in het Q-schrift waarin leuke,
puzzelende opdrachten staan die hen
uitdagen de lesstof op allerlei manieren
toe te passen (blz.29: Q-schrift). Je kunt
zelf kiezen wanneer je dit Q-schrift inzet.

REALISTISCH
Het doel van leren rekenen is dat leerlingen
rekenproblemen in het dagelijks leven
kunnen oplossen. Daarom worden in Alles
telt Q cijferend en realistisch rekenen
gecombineerd. Aan de hand van realistische
voorbeelden leren leerlingen in allerlei
situaties hun rekenvaardigheden goed
toe te passen. Dit noemen we functionele
gecijferdheid.

INSTRUCTIE
Je instructie is doelgericht en interactief en
je leert leerlingen stap voor stap, rekenen.

Je stelt veel vragen en stimuleert en prikkelt
de leerlingen. Daardoor raken leerlingen
meer betrokken bij het leren en bij elkaar,
en dat leidt tot motivatie. Tijdens je instructie
worden geen devices of leerwerkschriften
gebruikt!
Scholen hanteren vaak een specifiek instructiemodel, zoals DIM, EDI, IGDI of ADI. Voor het
gebruik van Alles telt Q maakt dit niet uit.
Je vindt een uitwerking van deze instructiemodellen in de cockpit, de digitale handleiding
voor de leerkracht.

REKENMUURTJE
VAN BAREKA
Als leerlingen leren rekenen, maken ze
gebruik van vaardigheden die zij al eerder
hebben opgedaan. Je kunt dat vergelijken
met de opeenstapeling van stenen in een
muur: een rekenmuurtje. Door regelmatig
aandacht aan onderliggende vaardigheden
te besteden, verstevig je het muurtje en kan
het leren rekenen doorgaan.
Het Rekenmuurtje van Bareka geeft visueel
weer wat de opbouw van leren hoofdrekenen
is. Werk jij hiermee? Binnen Alles telt Q kun
je Bareka volop benutten. De methode geeft
handreikingen en uitgewerkte schema’s
die je helpen om het rekenmuurtje in jouw
lessen in te zetten.
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ELABORATIEVE FEEDBACK
Alles telt Q maakt gebruik van elaboratieve
feedback. De inhoud van deze feedback
haakt aan bij eerder opgedane kennis
van de leerling (over rekenstrategieën).
Wetenschappelijk onderzoek toont aan
dat deze manier van feedback geven het
effectiefst is.
Jij als leerkracht geeft elaboratieve feedback, maar ook de methode doet dit,
bijvoorbeeld in uitlegfilmpjes of animaties.

ELABORATIEVE FEEDBACK:
DIDACTISCHE AANWIJZING
NA DE EERSTE KEER FOUT.

ELABORATIEVE FEEDBACK:
HANDIGE UITLEGANIMATIE
NA DE TWEEDE KEER FOUT.

METHODEWIJZER ALLES TELT

FORMATIEF
TOETSEN
Om leerlingen te helpen groeien is het nodig
dat jij weet hoe ze leren, zodat je daarop
kunt aansluiten. Je brengt het leren in kaart,
interpreteert dit en neemt beslissingen over
de vervolgstappen (formatieve evaluatie).
In Alles telt Q is hier veel aandacht voor:
• De laatste opgave van elke eerste en
derde les is meestal een signaalopgave
(te herkennen aan het icoontje van een
vuurtoren). Daarmee kun je zien wat leerlingen beheersen en bepalen waarmee
ze nog moeten oefenen.
•D
 e tussentoetsen ‘Dit kan ik al’ (in week 3
van elk blok) dienen als ijkmomenten die
helpen om voor elke leerling de juiste
vervolgstappen te bepalen tijdens een
interactief gesprek.
• J e hebt regelmatig reflectiegesprekken met
individuele leerlingen tijdens een interactief
gesprek. Daarin bespreken jullie wat en hoe
de leerling heeft geleerd en wat hij nodig
heeft om verder te komen.
•A
 an het eind van elk blok maken leerlingen
de bloktoets (je las hier al meer over op blz. 10).

HET DOEL VAN
LEREN REKENEN IS
DAT LEERLINGEN
REKENPROBLEMEN
IN HET DAGELIJKS
LEVEN KUNNEN
OPLOSSEN.
OM LEERLINGEN
TE HELPEN GROEIEN
IS HET NODIG DAT
JIJ WEET HOE
ZE LEREN.
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JE LES EVALUEREN
MET DE KLIMKAART
Wil je weten wat de leerlingen vonden van
jouw les? Zet dan de handige klimkaarten
in met vragen voor leerlingen. Elke kaart
zoomt in op een ander aspect: de beheersing van de leerstof, de beleving van de les
of de behoeften van de leerling. Door de
antwoorden van leerlingen ga je soms net
even anders kijken naar hoe ze leren en
denken. En dat is waardevolle input voor
jouw volgende les! Aan het eind of aan het
begin van een les of blok geeft de methode
regelmatig een suggestie voor een klimkaart die past bij die les.
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ADVIESSTRATEGIEËN

WISKUNDIG REDENEREN

Het is belangrijk dat alle leerlingen een
heldere strategie aangeleerd krijgen. Leerlingen
die het nodig hebben, krijgen één strategie
aangeleerd. Leerlingen die het aankunnen,
mogen hun eigen strategie gebruiken - uit
onderzoek is namelijk gebleken dat ze dan
sneller de lesstof oppakken.
De verschillende strategieën licht je toe en
leg je uit, zodat leerlingen tot beter begrip
komen. De methode geeft je achtergrondinformatie en handreikingen voor hoe je
deze kunt aanleren.

Wiskundig redeneren is een belangrijk
onderdeel van Alles telt Q, al vanaf groep 1.
Je stimuleert leerlingen na te denken en
te praten over hoe ze een probleem
oplossen, zodat ze het daadwerkelijk gaan
begrijpen. Leerlingen krijgen daarbij de
ruimte om meerdere strategieën uit te
proberen en vervolgens te beargumenteren
waarom ze voor een bepaalde oplossingsstrategie kiezen.

WELKE 3 HUISJES HOREN BIJ ELKAAR?

HET IS VOOR ALLE
LEERLINGEN VAN
BELANG DAT ZIJ
EEN HELDERE
STRATEGIE AANGELEERD KRIJGEN.
IN DE COCKPIT
VIND JE ACHTERGRONDINFORMATIE
BIJ DE DIVERSE
STRATEGIEËN EN
HANDREIKINGEN
VOOR HOE JE DEZE
KUNT AANLEREN.

Bij deze opdracht zijn er altijd leerlingen
die zeggen dat de drie huisjes met dezelfde
kleur bij elkaar horen. Maar je kunt het
probleem natuurlijk ook anders benaderen,
bijvoorbeeld door te kijken naar de vorm
van het dak, de plek van de ramen enzovoort. Als leerkracht stimuleer je leerlingen
om een rekenprobleem als dit vanuit
meerdere invalshoeken te bekijken.

METHODEWIJZER ALLES TELT
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DIFFERENTIATIE

Differentiatie
MET ALLES TELT KUN JE
VOLOP DIFFERENTIËREN,
ZODAT JE ALLE LEERLINGEN
KUNT BIEDEN WAT ZE NODIG HEBBEN.

BASIS,
PLUS EN MAAT

LEERLIJNEN

Alles telt Q kent drie niveaus: basis voor goede
rekenaars (uitstroomniveau 1S), plus voor
sterke rekenaars (uitstroomniveau 1S+) en
maat voor zwakke rekenaars (uitstroomniveau 1F). Per groep is het aantal niveaus
verschillend (zie schema hieronder).
Jij als leerkracht deelt de leerlingen in op
niveau. Bij de start van elk blok kun je deze
indeling aanpassen op basis van de resultaten
van je leerlingen (lees ook op blz.10).
Er zijn leerwerkschriften op basis-, plus- en
maatniveau. Dat zorgt ervoor dat elke leerling
na de gezamenlijke instructie op zijn of haar
eigen niveau kan werken. Dit geldt ook voor
het digitale materiaal. Sommige opgaven zijn
voor alle niveaus gelijk, andere zijn verschillend.
Dit wordt duidelijk aangegeven.

Alles telt Q voldoet aan de kerndoelen voor
rekenen en de nieuwste tussendoelen voor
rekenen-wiskunde van SLO. De methode sluit
ook aan op de Cito-toetsen. Bij de uitwerking
van de leerlijnen is nauwkeurig gekeken naar
de referentieniveaus rekenen. Omdat íédere
leerling kan groeien, steekt Alles telt Q in op
niveau 1S voor zoveel mogelijk leerlingen.
De stof in de maatwerkschriften voor groep 7
en 8 dekt de doelen van niveau 1F.
Een duidelijk uitgewerkt leerlijnoverzicht
staat in de cockpit (onder ‘Jaaroverzicht’) en
in de papieren handleiding. Alles telt Q biedt
dan ook een goede basis voor scholen die
vanuit leerlijnen (willen) werken.
Voor leerlingen is het steeds helder aan welk
lesdoel ze werken – dit wordt in het digitale
en papieren materiaal duidelijk aangegeven.

NIVEAUS VERSCHILLEND PER GROEP

GROEP 3

2 niveaus:
basis en plus

De leerstof in groep 3 is zo fundamenteel, dat alle
leerlingen minimaal het basisniveau dienen te halen;
er is in groep 3 daarom geen maatniveau. Wel kun je
gebruikmaken van de werkbladen ‘Nog even terug’:
losse bladen met oefeningen op maatniveau.

GROEP 4-6

3 niveaus:
basis, plus en maat

Op maatniveau wordt toegewerkt naar 1S

GROEP 7-8

3 niveaus:
basis, plus en maat

Op maatniveau wordt toegewerkt naar 1F
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CONTEXT

UITVOEREN

BEWERKING

3-SLAG MODEL UIT HET PROTOCOL ERDW

REKENPROBLEMEN
VOORKOMEN
In elke groep zitten leerlingen die rekenen
lastig vinden. Hoe begeleid je hen?
Het uitgangspunt van Alles telt Q is dat je
veel rekenproblemen kunt voorkomen door
goed rekenonderwijs te geven. Dit vind je
ook terug in het protocol ERWD (Ernstige
Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie).
Dit protocol beschrijft drie modellen die
laten zien hoe leerlingen leren rekenen:
het handelingsmodel, het drieslagmodel
en het hoofdfasenmodel.

In de lessen van Alles telt Q zie je deze
modellen terug. Zo is de interactieve instructie
een voorbeeld van hoe het drieslagmodel werkt.
En om leerlingen nieuwe lesstof te leren start
Alles telt Q meestal met concrete situaties
en materialen om vervolgens uit te komen
bij een model of bij abstracte bewoordingen
(het handelingsmodel). Ook besteedt de
methode veel aandacht aan het toepassen
van wat je leert, ook in een nieuwe situatie
(transfer).

VERWOORDEN/
COMMUNICEREN

MENTAAL
HANDELEN

HANDELINGSMODEL
formeel handelen

(formele bewerkingen uitvoeren)

voorstellen - abstract

(representeren van de werkelijkheid aan de hand van denkmodellen)

voorstellen - concreet

(representeren van objecten en werkelijkheidssituaties in concrete afbeeldingen)

informeel handelen

in werkelijkheidssituaties
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DIFFERENTIATIE

HOOGBEGAAFDE
LEERLINGEN
Voor sterke rekenaars die méér aankunnen
dan het plusniveau is er een compacte
route. Deze vind je in de cockpit, de digitale
leerkrachthandleiding. Daar staat beschreven
welke opgaven deze leerlingen moeten maken
en welke ze over kunnen slaan.
De compactlijn is een selectie van opgaven
uit het pluswerkschrift, met afwisselend kale
sommen en sommen waar meer creativiteit
voor nodig is. Door de compactlijn houd je
de sterke leerlingen betrokken bij de groep,
maar krijgen ze tegelijk ruimte voor extra
uitdaging (met behulp van extra materialen).

ALLE LEERLINGEN
UITDAGEN
Je begint en eindigt je rekenles met de hele
groep. Ook werken alle leerlingen aan dezelfde
doelen. In de verwerking differentieer je;
leerlingen leggen immers verschillende wegen
af om bij hetzelfde uit te komen. Met een mooi
woord heet dat: convergente differentiatie.
Daarmee daag je álle leerlingen uit om het
beste uit zichzelf te halen.

DIFFERENTIATIE
IN ALLES TELT
•	Drie niveaus in de leerwerkschriften:
basis, plus en maat.
• Adaptieve software, op drie niveaus.
•	Sluit aan bij de kerndoelen, de nieuwste
tussendoelen en de Cito-toetsen.
•	Compactlijn voor de hoogbegaafde
leerling.
•	Leerlingen werken aan dezelfde doelen,
ieder op hun eigen niveau.

ELKE LEERLING
KAN NA DE
GEZAMENLIJKE
INSTRUCTIE OP ZIJN
OF HAAR EIGEN
NIVEAU WERKEN.
LEERLINGEN
LEREN DE LESSTOF
TOEPASSEN,
OOK IN EEN NIEUWE
SITUATIE
VOOR
HOOGBEGAAFDE
LEERLINGEN IS
ER EEN
COMPACTROUTE
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VOORBEELD GROEP 4
Opdracht basiswerkschrift

Opdracht pluswerkschrift
Op plusniveau zie je extra uitdaging
in de hoeveelheid muntjes.

Opdracht maatwerkschrift
Op maatniveau staat er een extra
aanwijzing en een extra getallenlijn.

VOORBEELD GROEP 7
Basisniveau heeft sommen die in
de loop van het schooljaar stapsgewijs
toewerken naar meerdere overschrijdingen per som.

Plusniveau heeft sommen met
inwisselen op meerdere plaatsen
per som en ook vleksommen waarbij meer rekeninzicht nodig is.

Maatniveau heeft bij deze opgave
sommen met honderdtallen en
tientallen. Gehele leerjaar maximaal
1 keer inwisselen per som.
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materialen
ALLES TELT IS EEN COMPLEET EN
OVERZICHTELIJK LESPAKKET,
DAT ZOWEL DIGITALE ALS PAPIEREN
MATERIALEN BEVAT VOOR ALLE GROEPEN.

SAMENSTELLING
VAN HET PAKKET

ADDITIONELE
MATERIALEN

Je kiest voor Alles telt Q of Alles telt Q Digitaal.
Beide pakketten bevatten zowel digitale als
papieren materialen. Het belangrijkste verschil?
Bij het digitale pakket zitten geen leerwerken toetsschriften voor leerlingen; ze maken
zo veel mogelijk opgaven digitaal. Wel vind
je in het digitale pakket het (papieren) speelwerkschrift voor groep 2 en het Q-schrift.
Een overzicht van de materialen per pakket
is op de volgende pagina te vinden.

De volgende onderdelen zijn digitaal
beschikbaar, maar kun je eventueel ook
in een papieren versie aanschaffen:
•
•
•
•

Leerkrachthandleiding per jaargroep
A
 lgemene handleiding
Antwoordenschriften
Toetsschriften
(indien je werkt met Alles telt Q Digitaal)

Daarnaast zijn alle leerwerkschriften
(basis, plus en maat rekenschriften bij digitaal)
en de Q-schriften nog extra, los te bestellen.
Deze materialen kun je bestellen bij je schoolleverancier.

METHODEWIJZER ALLES TELT

MATERIALEN | 23

LESMATERIALEN GROEP 3 T/M 8
PAKKET ALLES TELT
DIGITAAL

PAKKET ALLES TELT

Leerlingpakketten met werkschriften
(bevat ook leerlingsoftware)

Digitale leerlingpakketten
(bevat 2 werkschriften)

Bepaal het niveau van de leerling binnen de groep*

Toegang tot alle niveaus

Pakket papier (inclusief alle software)

Pakket digitaal
(inclusief reken- en Q-schrift)

Maat-pakket

Basis-pakket

Plus-pakket

Pakket digitaal

Maat-pakket
bestaat uit:

Basis-pakket
bestaat uit:

Plus-pakket
bestaat uit:

Pakket digitaal
bestaat uit:

Maatwerkschriften
blok 1 t/m 6:

Basiswerkschriften
blok 1 t/m 6

Pluswerkschriften
blok 1 t/m 6

Rekenschrift
digitaal

Q- schrift

Q- schrift

Q- schrift

Q- schrift

Toetsschrift

Toetsschrift

Toetsschrift

X

Leerlingsoftware
(oefenen, verwerken
en toetsen)

Leerlingsoftware
(oefenen, verwerken
en toetsen)

Leerlingsoftware
(oefenen, verwerken
en toetsen)

Leerlingsoftware
(oefenen, verwerken
en toetsen)

Leerkrachtsoftware
(digibord, leerkrachtondersteuning)

Leerkrachtsoftware
(digibord, leerkrachtondersteuning)

Leerkrachtsoftware
(digibord, leerkrachtondersteuning)

Leerkrachtsoftware
(digibord, leerkrachtondersteuning)

€ 37,00

€ 37,00

€ 37,00

€ 30,00

* Dit doe je naar aanleiding van resultaten van het afgelopen jaar, observatie, eigen kennis van de leerling.
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SOFTWARE

software
MET ALLES TELT Q KUN JE VOLLEDIG
DIGITAAL WERKEN, OP PAPIER WERKEN
OF EEN COMBINATIE DAARVAN.

LEERKRACHTSOFTWARE
Al het materiaal dat jij als leerkracht nodig
hebt, vind je in de cockpit. Er is een kleutercockpit voor leerkrachten van groep 1 en 2
en een cockpit voor leerkrachten van groep 3
tot en met 8.
Kleutercockpit
Met de kleutercockpit heb je alles in handen
om goed rekenonderwijs te geven aan de
leerlingen. De kleutercockpit is een digitaal
bronnenboek vol activiteiten voor groep 1
en 2. Ook vind je er oefensoftware,
in de vorm van spelletjes voor leerlingen.
De kleutercockpit is zo ingericht dat je
hem kunt gebruiken als een uitgewerkte
jaarplanning met activiteiten per week.
Je kunt deze planning aanhouden of
aanpassen naar de behoeften van je groep
of individuele leerlingen. In de kleutercockpit
kun je gemakkelijk bijhouden aan welke
lesdoelen je met je groep hebt gewerkt en
aan welke nog niet.
Cockpit
In de cockpit vind je de digitale leerkrachthandleiding voor groep 3 tot en met 8.
Deze ondersteunt je voor, tijdens en na de
les. De handleiding bevat onder andere
achtergrondinformatie over en handreikingen

bij de verschillende rekenstrategieën en tips
voor in de les. Daarnaast helpt de cockpit je
bij het reflecteren op je lessen en vind je er
de resultatenoverzichten. De handleiding
kun je gemakkelijk printen. Ook is er een
papieren versie per jaargroep los te bestellen
(zie ook blz. 22, additionele materialen).
Digibordsoftware
De digibordsoftware – die te benaderen is
via de cockpit – bevat blokfilms en handige
rekentools, zoals de getallenlijnen, een rekenrek, geld, inhoudsmaten en klokken. Je kunt
hoofdrekenopgaven, lesdoelen en uitleganimaties tonen. Ook kun je de pagina’s van
de leerwerkschriften op alle niveaus (basis,
plus en maat) laten zien. Op het tweede
scherm, dat alleen zichtbaar is voor jou,
krijg je korte instructiehandvatten (met
daarbij een afbeelding van de pagina’s van
het leerwerkschrift).
Je hebt de regie over je eigen les doordat je
onderdelen van het digibord aan en uit kunt
zetten. Zo bepaal jij zelf hoe jouw les eruitziet.
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SOFTWARE

COCKPIT
GROEP 3 T/M 8
In het menu bovenaan kun je de volgende
onderdelen kiezen:
• L
 essen; waar je een overzicht vindt van
alle lessen.
• R
 esultaten; koppeling naar de resultaten
van de leerlingen.
• Toetsen; hier kun je toetsen klaarzetten
Afroeplijsten; hebben niet alle leerlingen
een eigen device dan kun je hier een
afroeplijst aanmaken om om de beurt
digitaal te oefenen.
• Jaaroverzicht; Hier vind je alles wat je naast
het lesgeven nog meer nodig hebt zoals
de algemene verantwoording van Alles telt
Q met de uitleg over de visie van Alles telt
Q, de inzet van verschillende modellen etc.
Ook zijn hier extra’s te vinden als leerlijnen,
doelenoverzichten, animaties, blokfilms en
meer.
Door te klikken op ‘Toon alle lessen’ kom je
bij een overzicht van alle lessen in een blok.
De i vooraan bevat een overzicht met de
nieuwe lesdoelen van de week en alle
onderdelen die je voor deze week nodig
hebt zoals het Q-schrift en extra oefenen.
Lesvoorbereiding
Hier vind je alles wat je nodig heb om je les
te kunnen starten. Welke materialen heb ik
nodig, op welke eerder gegeven les sluit deze
les aan, didactische aanwijzingen etc.
Ook staan hier evt. animaties en printbladen
klaar om te bekijken of te printen voor de les.
De strategieën die leerlingen kunnen
gebruiken in deze les zijn uitgewerkt in
de tegel strategieën.

Instructie & begeleide inoefening
Je kunt op 2 manieren je digibord gebruiken.
Mét en zonder voorbereiding. Heb je geen
tijd om voor te bereiden? Kies dan ‘Start
digibordles’. Je volgt dan automatisch alle
digibordslides die bij die les horen. Wil je je les
aanpassen aan de behoeften van de groep
of aan jouw manier van lesgeven dan kies je
‘Leerkrachtscherm digibord’.
Klik op de tegel en op de link naar het
digibord die verschijnt die bij de les horen.
Wil je je les aanpassen aan de behoeften
van de groep of aan jouw manier van lesgeven dan kies je ‘Leerkrachtscherm digibord’.
Klik op de tegel en op de link naar het digibord
die verschijnt.
Begeleide inoefening
Als onderdeel van de heterogene instructie
wordt ‘Nu jij!’ gemaakt. Dit is de begeleide
inoefening om te kijken of de leerlingen de
instructie hebben begrepen.
Verwerking
De verwerking bevat de spreads van alle
niveauschriften en een uitleg per opgave.
In de handleiding is dit het onderdeel ‘over
de opgaven’.
Extra Instructie
De extra instructie is altijd uitgewerkt voor
maatniveau. Waar nodig is er ook een extra
instructie voor plusniveau.
Reflectie
Hier is altijd een vorm van reflectie uitgewerkt.
Dit kan bijvoorbeeld het bespreken van een
opgave uit de les zijn of het inzetten van een
klimkaart.
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1

2

3

4

5

LEGENDA
1
2
6

3
4
5
6

Lesvoorbereiding
Instructie & begeleide inoefening
Begeleide inoefening
Verwerking
Extra instructie
Reflectie
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KLEUTERCOCKPIT
VOORBEELD VAN DE COCKPIT

SNEL STARTEN MET DE COCKPIT
Via basispoort kan worden ingelogd en
kies je Alles telt Q Leerkracht Cockpit
groep 1-2. Het startschem opent met
daarin de menuopties: Zoek activiteit,
Jaaroverzicht, Mijn activiteiten en Spellen.

ZOEK ACTIVITEIT
Onder zoek activiteit kun je activiteiten
zoeken. Op de startpagina zie je de vier
domeinen van het rekenonderwijs.
Klik op een willekeurig domein en de
lesdoelen die onder dit domein vallen
worden geopend:

Klik je vervolgens op een lesdoel
dan verschijnen de activiteiten
waarbij dit lesdoel aan bod komt.

De activiteiten die jij in de groep wilt
aanbieden kun je aanvinken door op
het grijze vinkje te klikken waardoor dit
vinkje groen wordt. Het groene vinkje
betekent dat de activiteit is gekozen.
Deze komt dan automatisch onder het
‘Mijn activiteiten’ te staan.
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MIJN ACTIVITEITEN
Onder Mijn activiteiten staan alle
activiteiten die je hebt gekozen om
aan te bieden in de groep. De gekozen
activiteiten zijn ingedeeld in werkvorm
zoals kring-activiteiten, activiteiten in
hoeken, spelactiviteiten etc. Klik op
een activiteit voor je voorbereiding.

Je ziet hier rechtsboven weer dat de
activiteit is toegevoegd aan Mijn activiteiten. Linksboven staat een krul met
activiteit afvinken: Na het aanbieden
van de les aan de groep vink je de
activiteit af zodat geregistreerd wordt
dat de activiteit is behandeld.

In het menu Mijn activiteiten verschijnt
de activiteit nu met een groene krul.
In ontwikkeling is dat elke activiteit
die wordt afgevinkt wordt bijgehouden
door de cockpit. Zo heb je overzicht in
welke doelen je al (voldoende) aan bod
hebt laten komen en welke nog niet.
SPELLEN
Hier kun je de spellen die kleuters zelfstandig kunnen doen inzien. De kleuters
oefenen hierbij onder andere getalbegrip,
ruimtelijk inzicht, tijdsbesef etc.
JAAROVERZICHT
Hier vind je algemene documenten
zoals bijvoorbeeld de algemene
verantwoording van Alles telt Q en de
handleiding van het Speelwerkschrift.
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AUTOMATISEREN EN MEMOISEREN. FLITSEN

VOORBEELDOPGAVE
VERWERKINGSSOFTWARE (GROEP 6)

AUTOMATISEREN EN MEMOISEREN.
REKENSPEL MEMORY

AUTOMATISEREN EN MEMOISEREN.
REKENSPEL VLIEGENSVLUG
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ADAPTIEVE
LEERLINGSOFTWARE
Niet alleen met de leerwerkschriften, ook met
de adaptieve leerlingsoftware kunnen leerlingen
op hun eigen niveau werken aan het behalen
van de lesdoelen. Er is verwerkingssoftware,
oefensoftware en toetssoftware.
Verwerkingssoftware
In de lessen 1 en 3 gaan de leerlingen,
na de klassikale instructie en begeleide
inoefening, aan de slag met verwerkingssoftware. Ze maken een reeks opdrachten,
behorend bij het lesdoel. Na deze reeks
krijgen de leerlingen de keuze om nog een
reeks oefeningen te doen. De leerlingen
kunnen ook naar ‘Mijn pakket’ gaan.
Mijn pakket
In het onderdeel ‘Mijn pakket’ kunnen
leerlingen met hun eigen, persoonlijke
leerdoelen aan de slag gaan. Ze vinden
daar extra oefenmateriaal, passend bij
hun eerdere resultaten. Jij als leerkracht
kunt er opdrachten klaarzetten die te
maken hebben met eerdere lesdoelen
óf met nieuwe doelen, zodat leerlingen
uitdaging krijgen. ‘Mijn pakket’ is geschikt
voor iedere leerling en volledig adaptief en
gepersonaliseerd.
Als jouw school vanuit leerlijnen voor
rekenen werkt, kun je ‘Mijn pakket’ goed
inzetten om leerlingen aan verschillende,
specifieke doelen te laten werken.
Oefensoftware
In de lessen 2 en 4, waarin de zelfstandige
verwerking centraal staat, werken leerlingen

naast de verwerkingssoftware ook met de
oefensoftware. Hiermee wordt eerdere stof
herhaald, zodat leerlingen de aangeleerde
vaardigheden onderhouden. Er wordt
geautomatiseerd en gememoriseerd,
bijvoorbeeld met spelletjes (denk aan
‘Vliegensvlug’, ‘Waag de sprong’,
memory en flitsen), zodat leerlingen
veel rekenen, oftewel ‘meters maken’.

SOFTWARE
VOOR KLEUTERS
Voor groep 1 en 2 is er oefensoftware.
Deze bestaat uit spelletjes die leerlingen
zelfstandig kunnen doen. De software werkt
met een afroeplijst, zodat alle leerlingen
aan de beurt komen. Onderwerpen zijn
bijvoorbeeld getalbegrip, ruimtelijk inzicht
en getalbeelden herkennen.
Toetssoftware
Naast de toetsschriften zijn er digitale
toetsen. Het voordeel van deze toetssoftware
is dat je hiermee het leerproces van leerlingen
gemakkelijk en optimaal kunt volgen. Heldere
rapportages maken direct inzichtelijk hoe een
individuele leerling presteert, maar ook hoe
de hele groep ervoor staat. Er is bovendien
een koppeling met Parnassys.
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WERKSCHRIFTEN

Werkschriften
ALLES TELT Q ZIET ER
OVERZICHTELIJK, RUSTIG EN
AANSPREKEND UIT, ZOWEL DIGITAAL
ALS OP PAPIER.

SCHRIFTEN
EN WERKBLADEN
Speelwerkschrift
Aan het eind van groep 2 (april/mei) of begin
groep 3 kunnen leerlingen optioneel aan de
slag met het speelwerkschrift. Hierin staan
activiteiten, kleurplaten en spelletjes die het
logisch redeneren en rekenen bevorderen.
De doelen sluiten aan bij het basiswerkschrift
van groep 3, waardoor je leerlingen goed
voorbereidt op het nieuwe leerjaar. Ze oefenen
onder andere met het schrijven van cijfers.
Basis-, plus- en maatwerkschrift
Naast het digitale leerlingmateriaal (zie
blz. 27) biedt Alles telt Q vanaf groep 4
leerwerkschriften op drie niveaus: basis,
plus en maat. Iedere leerling krijgt een
eigen leerwerkschrift dat past bij zijn of
haar niveau.
In groep 3 werken leerlingen nog op twee
niveaus: basis en plus (lees meer op blz.18).
Er is voor hen geen maatwerkschrift.

Werkbladen ‘Nog even terug’
Om in groep 3 toch begeleiding op maat
te bieden, kun je gebruikmaken van de
werkbladen ‘Nog even terug’: losse bladen
met oefeningen op maatniveau. Hiermee laat
je leerlingen een stapje terug doen, voordat ze
verder gaan met nieuwe lesstof. Je vindt deze
in de cockpit bij de i. Er staan didactische
aanwijzingen voor jou als leerkracht bij.
Antwoordenschriften
Alle antwoorden van de opgaven
vind je in de cockpit. Maar je kunt ook
antwoordenschriften los bestellen
(zie blz. 22, additionele materialen),
zodat leerlingen hun gemaakte opgaven
zelf kunnen nakijken. Er zijn antwoordenschriften voor groep 3 tot en met 8,
behorend bij de basis-, plus- en
maatwerkschriften.
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BIJ ALLES TELT
HOORT EEN
OVERZICHTELIJKE
DIGITALE
HANDLEIDING
DIE JE VEEL TIJD
BESPAART.
PUUR
REKENPLEZIER;
DAT ERVAREN
LEERLINGEN MET
HET -SCHRIFT.

Rekenschrift bij digitaal
Sommige scholen kiezen ervoor om
volledig digitaal te werken. Maar sommige
rekenvaardigheden, zoals meten en meetkunde, vragen om een uitwerking op papier.
Daarvoor is het Rekenschrift bij digitaal
ontwikkeld. Dit schrift ontvang je bij het
pakket Alles telt Q Digitaal.
Q-schrift
Puur rekenplezier; dat ervaren leerlingen met
het Q-schrift. Het bevat leuke en uitdagende,
puzzelende opdrachten die leerlingen
uitdagen om strategieën op verschillende
manieren toe te passen. Door de aard van
de opgaven ontwikkelen ze hun hogereorde-denkvaardigheden.
Het Q-schrift is geschikt voor iedere leerling
en dus voor alle niveaus (basis, plus en maat).
Per blok zijn er twaalf pagina’s met opgaven

(per lesweek twee pagina’s). Je kunt zelf
bepalen wanneer je leerlingen hierin laat
werken. De opdrachten zijn ongenummerd,
zodat leerlingen zelf de volgorde kunnen
bepalen.
Toetsschrift
In het toetsschrift staan de tussentoetsen
‘Dit kan ik al’ en de bloktoetsen. De bloktoets
kun je ook digitaal afnemen (zie blz. 10).
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TEKST EN BEELD
In de materialen van Alles telt Q vind je een
goede balans tussen tekst en beeld, met daarbij genoeg witruimte. Dit zorgt voor een rustig
geheel en maakt dat leerlingen kunnen
focussen op de opgaven. De kleuren zijn fris
en de tekst is goed leesbaar. Bovendien
is er een helder onderscheid tussen de
verschillende niveaus gemaakt, zodat
leerlingen gemakkelijk aan de slag gaan.
Het lesdoel staat op een vaste plek in een
herkenbare vorm. Natuurlijk is er rekening
gehouden met kleurenblindheid en dyslexie.
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WERKSCHRIFTEN

VOORBEELDPAGINA’S LEERWERKSCHRIFT LES 3

VOORBEELDPAGINA’S LEERWERKSCHRIFT LES 4
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VOORBEELDPAGINA’S LEERWERKSCHRIFT LES 5

VOORBEELDPAGINA’S

-SCHRIFT
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ANDERE MATERIALEN

andere
mater alen

STARTBOEKJES
Met de startboekjes ‘Klaar voor de start’
oefenen leerlingen met rekenstof die hoort
bij de tien belangrijkste doelen van het
afgelopen leerjaar. Leerkrachten kunnen de
startboekjes aan het eind van het leerjaar of
juist aan het begin van het nieuwe leerjaar
inzetten. Het doel is dat de overstap van de
ene naar de andere groep voor kinderen
gemakkelijker wordt. Er zijn startboekjes voor
groep 2 tot en met 7. Voor groep 8 is er het
boekje ‘Klaar voor de brugklas’.

EXTRA OEFENEN
BIJ REKENEN
Oefenen, verrijken en remediëren…
welk extra materiaal zet jij daarvoor in?
Met methode-onafhankelijk oefenmateriaal

kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag.
Voor rekenen zijn er bijvoorbeeld de producten
van Ajodakt, Topklassers en Stenvert.
Deze bieden veel verschillende werkvormen
waardoor je goed kunt inspelen op elke
specifieke leerbehoefte, thuis of op school.
Op de website: www.thiememeulenhoff.nl/
zelfstandigwerken vind je een compleet
overzicht van alle materialen.
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MEER WETEN?

Meer
weten?
THIEMEMEULENHOFF
STAAT VOOR JE KLAAR!
• W
 il je persoonlijk advies van een
accountmanager?
• W
 il je het (proef)pakket bestellen of
digitale (proef)lessen uitproberen?
• Heb

je vragen over onze (digitale)
leermiddelen?
• Heb je een andere vraag?
Aarzel niet en neem contact met ons op.
De medewerkers van onze klantenservice
staan voor je in de startblokken. Zij zijn op
werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.
T: 033 - 448 38 00 (gratis).

UITPROBEREN
IN DE KLAS
Wil je Alles telt Q zelf ervaren? Ga dan naar
www.allesteltq.nl. Daar kun je video’s bekijken
en proeflessen aanvragen.

GEMAKKELIJK
OVERSTAPPEN
NAAR ALLES TELT
Gebruikt jouw school Alles telt 2 en stap je
over naar Alles telt Q? Dat kan heel eenvoudig
met het Alles telt Q-overstapprogramma. Dit
is een handig hulpmiddel, waarin tal van aanwijzingen en tips staan om de overstap
zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Onze klantenservice helpt je graag met
het Alles telt Q-overstapprogramma.

START- EN
IMPLEMENTATIETRAININGEN
Start jouw school met Alles telt Q?
Dan kun je meedoen met de starttraining.
Je maakt op een toegankelijke en praktische
manier kennis met Alles telt Q en ontdekt alle
mogelijkheden.
Wil je meer verdieping? Dan kun je de
implementatietraining volgen. Een van onze
trainers komt bij je langs om je te helpen bij
de invoering van Alles telt Q op jouw school
en geeft antwoord op al jouw (schoolspecifieke)
vragen.
Maak een vliegende start! Meer informatie
over de trainingen vind je op www.allesteltq.nl

Wij maken de beste methode,
jij maakt de beste les!

ThiemeMeulenhoff
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www.allestelt .nl

voor groei
en succes.
daar kun je
op rekenen.

