Uit de praktijk

dingen (denken in symbolen).
Bezoekers ontdekken de activiteiten en materialen in drie stappen. Eerst is er spel, manipulatie
en ontdekking met behulp van de
zintuigen. Dan worden symbolen
gemaakt: beelden en cijfers symboliseren spelmateriaal. Tenslotte
worden er – heel abstract – symbolen en nummers gemaakt: hoeveelheden die problemen weergeven. De pilaren van de brug
bestaan uit wiskundige concepten:
sorteren en klasseren, patronen
en symmetrie, nummers en reeksen, ruimte en geometrie, meten,
wegen en vergelijken, grafische
weergaves en statistieken.

denkt. Alles wat ze zeggen is juist,
omdat elk kind op een andere
manier denkt. Er is niets ‘juist’ of
‘fout’: dat is heel erg belangrijk.
Op het Sorteereiland staat een
grote doos, met allerhande zachte
speelgoedjes. Elke groep begint
deze doos te sorteren. Natuurlijk
beginnen ze allemaal te discussiëren over wat nu de juiste orde
is. De kinderen vullen elkaar aan
en wijzen elkaar op dingen, elk
op een verschillende manier. Ze
krijgen elk hun eigen doos die gesorteerd moet worden. De jongens
verkiezen auto’s, schroeven en
bouten. Meisjes houden het liever
bij sierlinten, potten en pannen.

Mathekings in d
ep
 raktijk
In het begin van de tentoonstelling gaan de kinderen zitten en
krijgen ze te horen wat er van hen
wordt verwacht. Ze gaan vijf eilanden bezoeken met een specifiek
thema; de kinderen worden onderverdeeld in groepjes van acht.
Elk kind mag zeggen wat hij of zij

Het Patroneneiland is extra
leuk omdat er een verlichte doos
staat met röntgenfoto’s en doorzichtige kleine figuurtjes. Er zijn
echte dinosaurusbotten: daar zijn
de kinderen dol op. Volwassenen
kunnen terug in de tijd gaan met
een caleidoscoop. Ook daardoor
zijn de kinderen gefascineerd.

De volgende halte is het Cijfereiland. Hier kun je met schildpadden en badeendjes aan de slag. Ze
verdwijnen op magische wijze en
dan moet je tellen hoeveel dieren
er verdwenen zijn. Een moedereend gaat met haar kuikens op
zoek naar andere eenden: hoeveel
zijn er nu? Voor oudere kinderen
zijn er tal van kaartspelen.
We steken over naar het
Ruimte- en Geometrie-eiland. Daar
moet je iets unieks doen: teken
een kaart van de kamer waar je in
staat. Wat doen we met die kaart?
We proberen ze uit te breiden
door alle voorwerpen uit de kamer
erbij te tekenen. Dan verbergen
we een voorwerp, en duiden we
het met een kruis aan op de kaart:
daar bevindt zich het voorwerp!
Elk kind mag een object verbergen
en er een keer naar zoeken. Dit
spel raken ze nooit beu.
Het laatste eiland is het Meeten Weegeiland. Dit vinden de jong-



ste kinderen het leukst. Ze gaan
aan de slag met een zak vol bonen
en een doos vol zand. De kinderen kunnen zichzelf wegen en de
verschillende voorwerpen meten.
Wat is zwaarder? Hoeveel weeg
ik? Ongeveer drie dozen zand! Zo
kunnen kinderen de dingen voor
zichzelf visualiseren.
Nadat je het laatste eiland
hebt verkend en terugkijkt op de
ervaring, zie je een brug tussen
alle eilanden. Elk kind die de brug
heeft overgestoken heeft de meest
kostbare schatten geordend, vergeleken en geteld. Het besluit?
Wiskunde is makkelijk, leuk en
een tikkeltje spannend. De kinderen zeggen: ‘Is dit wiskunde? Dat
vind ik leuk!’
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