
Inhoudsopgave

In deze envelop - die je overigens volledig mag houden - vind je naast de begeleidende brief en inhoudsopgave,  
ook een catalogus met een overzicht van het rijke aanbod aan methoden en materialen van Uitgeverij Zwijsen. Daarnaast 
vind je ook de zoWISo-brochure. 

In dit ter inzagepakket ontvang je verder een selectie materialen van zoWISo voor elk leerjaar, met een bijbehorende 
getallendoos van leerjaar 1 tot en met 3. De breukendoos die er slechts 1 keer inzit, hoort bij leerjaar 4, 5 en 6. De 
materialen die we voor jullie geselecteerd hebben, geven een representatief beeld van de didactiek, de opbouw en de 
inhoud van de methode.

Een digitale versie van deze materialen is terug te vinden in de zoWISo-software. Hiervan krijg je een voorsmaakje op 
www.zowiso.be/software. 

Voor een volledig overzicht van alle materiaal van de methode, per leerjaar, verwijzen we graag naar bijgesloten 
catalogus of naar onze website www.zowiso.be.

We leiden je even door de materialen in dit pakket:

zoWISo
Leerjaar 1 Gebruikswijzer 1 In dit boek worden de algemene uitgangspunten, de leerlijn, de materialen, de aanpak 

van de verschillende domeinen en de manier van observeren, remediëren en evalueren 
beschreven. 

Handleiding 1 - blok 5 Er zijn 7 blokken. Elk blok heeft een aparte handleiding waarin je de lesbeschrijvingen vindt 
van de basis-, oefen-, toets- en remediëringslessen. Voor een gedetailleerde uitleg over het 
gebruik van de handleiding neem je er best de Gebruikswijzer bij. 

Werkboek - blok 5 Er zijn 7 blokken. Elk blok heeft een apart werkboek waarin de leerlingen de verwerking 
van de basis-, oefen- en remediëringslessen maken. In jouw handleiding vind je telkens 
een verkleinde weergave van de werkboekpagina’s. 

Kopieerbladen - blok 5 Via de Leerkrachtsoftware kun je de kopieerbundel printen. Je bewaart deze bladen in 
een map. Hierin vind je o.a. bladen die je nodig hebt tijdens de doe-activiteit, spellen, 
toetsen …

Differentiatiesets (selectie) Deze set bestaat uit twee mappen. Per blok vind je in de mappen differentiatieoefeningen 
op twee niveaus: Oefenen en Verdiepen. Ook extra rekenspellen zijn hierin gebundeld. In 
je handleiding staat bij de les de verwijzing naar een passende differentiatieoefening.

Getallendoos 1 (met extra 
zakje schijfjes en steeltjes)

Elke leerling gaat aan de slag met een getallendoos. Bij deze doos horen dubbelzijdig 
blauw/geelgekleurde magneetschijfjes en rode rekensteeltjes. Elke leerling krijgt twintig 
schijfjes en twee rekensteeltjes. Deze materialen worden in de magnetische getallendoos 
gelegd. De getallendoos wordt gebruikt bij het aanleren van het getalinzicht en de 
bewerkingen. Voor een gedetailleerde uitleg over het gebruik van de getallendoos neem 
je er best de Gebruikswijzer bij. 

Controleer aan de hand van deze inhoudsopgave of je ter 
inzagepakket volledig is. Ontbreekt er een onderdeel, laat het 
ons dan meteen weten via info@uitgeverijzwijsen.be of bel onze 
klantendienst: 03 205 94 94.!



Leerjaar 2 Gebruikswijzer 2 In dit boek worden de algemene uitgangspunten, de leerlijn, de materialen, de aanpak 
van de verschillende domeinen en de manier van observeren, remediëren en evalueren 
beschreven.

Handleiding 2 - blok 4 Er zijn 7 blokken. Elk blok heeft een aparte handleiding waarin je de lesbeschrijvingen vindt 
van de basis-, oefen-, toets- en remediëringslessen. Voor een gedetailleerde uitleg over het 
gebruik van de handleiding neem je er best de Gebruikswijzer bij.

Werkboek - blok 4 Er zijn 7 blokken. Elk blok heeft een apart werkboek waarin de leerlingen de verwerking 
van de basis-, oefen- en remediëringslessen maken. In jouw handleiding vind je telkens 
een verkleinde weergave van de werkboekpagina’s.

Kopieerbladen - blok 4 Via de Leerkrachtsoftware kun je de kopieerbundel printen. Je bewaart deze bladen in 
een map. Hierin vind je o.a. bladen die je nodig hebt tijdens de doe-activiteit, spellen, 
toetsen …

Differentiatiesets (selectie) Deze set bestaat uit drie mappen. Per blok vind je in de mappen differentiatieoefeningen 
op vier niveaus: Oefenen, Loper, Ladder en Verdiepen. Ook extra rekenspellen zijn 
hierin gebundeld. In je handleiding staat bij de les de verwijzing naar een passende 
differentiatieoefening.

Getallendoos 2 Elke leerling gaat aan de slag met een getallendoos. Deze doos bevat 'Wisse de  
bouwer'-kaarten: een kaart van alle eenheden en een kaart van elk zuiver tiental.  
De leerlingen vormen getallen met deze kaarten door ze op elkaar te leggen. Hiernaast 
bevat de getallendoos ook een 100-kaart, tien 10-kaarten en twintig rode schijven.  
De getallendoos wordt gebruikt bij het aanleren van het getalinzicht en het uitvoeren  
van bewerkingen. Voor een gedetailleerde uitleg over het gebruik van de getallendoos 
neem je er best de Gebruikswijzer bij.

Leerjaar 3 Gebruikswijzer 3 In dit boek worden de algemene uitgangspunten, de leerlijn, de materialen, de aanpak 
van de verschillende domeinen en de manier van observeren, remediëren en evalueren 
beschreven.

Handleiding 3 - blok 4 Er zijn 7 blokken. Elk blok heeft een aparte handleiding waarin je de lesbeschrijvingen 
vindt van de basis-, oefen-, toets- en remediëringslessen. Voor een gedetailleerde uitleg 
over het gebruik van de handleiding neem je er best de Gebruikswijzer bij.

Werkboek - blok 4 Er zijn 7 blokken. Elk blok heeft een apart werkboek waarin de leerlingen de verwerking 
van de basis-, oefen- en remediëringslessen maken. In jouw handleiding vind je telkens 
een verkleinde weergave van de werkboekpagina’s.

Kopieerbladen - blok 4 Via de Leerkrachtsoftware kun je de kopieerbundel printen. Je bewaart deze bladen in 
een map. Hierin vind je o.a. bladen die je nodig hebt tijdens de doe-activiteit, spellen, 
toetsen …

Differentiatiesets (selectie) Deze set bestaat uit drie mappen. Per blok vind je in de mappen differentiatieoefeningen 
op vier niveau’s: Oefenen, Loper, Ladder en Verdiepen. In je handleiding staat bij de les de 
verwijzing naar een passende differentiatieoefening.

Getallendoos 3 Elke leerling gaat aan de slag met een getallendoos. Deze doos bevat ‘Matz de bouwer’-
kaarten: een kaart van alle eenheden en een kaart van elk zuiver tiental en een kaart van 
elk zuiver honderdtal. De leerlingen vormen getallen met deze kaarten door ze op elkaar 
te leggen. 
Voorts bevat de getallendoos ook een 1000-kaart, twintig 100-kaarten en twintig 
10-kaarten. Er zitten ook één blauwe, tien gele, twintig groene en twintig rode schijven in 
de getallendoos. De getallendoos wordt gebruikt bij het aanleren van het getalinzicht en 
het maken van bewerkingen (hoofdrekenen en cijferen). Voor een gedetailleerde uitleg 
over het gebruik van de getallendoos neem je er best de Gebruikswijzer bij.



zoWISo-wijzer 3 De zoWISo-wijzer is een boek waarin de leerlingen tijdens het zelfstandig werk informatie 
kunnen opzoeken. In dit boek worden de verschillende inhouden tot en met het derde 
leerjaar weergegeven. De zoWISo-wijzer kan zowel in de basis-, de oefen-, de toets- als 
in de remediëringslessen worden gebruikt en is een ideaal middel om te werken aan 
zelfstandig leren. 
zoWISo-wijzer 3 hebben we niet toegevoegd in dit pakket. Je kan zoWISo-wijzer 4 
bekijken: deze bevat dezelfde informatie als zoWISo-wijzer 3 met extra uitbreiding voor 
leerjaar 4. 

Leerjaar 4 Gebruikswijzer 4 In dit boek worden de algemene uitgangspunten, de leerlijn, de materialen, de aanpak 
van de verschillende domeinen en de manier van observeren, remediëren en evalueren 
beschreven.

Handleiding 4 - blok 4 Er zijn 7 blokken. Elk blok heeft een aparte handleiding waarin je de lesbeschrijvingen vindt 
van de basis-, oefen-, toets- en remediëringslessen. Voor een gedetailleerde uitleg over het 
gebruik van de handleiding neem je er best de Gebruikswijzer bij.

Werkboek - blok 4 Er zijn 7 blokken. Elk blok heeft een apart werkboek waarin de leerlingen de verwerking 
van de basis-, oefen- en remediëringslessen maken. In jouw handleiding vind je telkens 
een verkleinde weergave van de werkboekpagina’s.

Instructieschrift Elke leerling werkt voor alle zeven blokken met één instructieschrift.  
Het instructieschrift bevat werkbladen (‘Ik doe mee!’-bladen, knipbladen, opdracht- 
kaarten …) voor bij de doe-activiteiten. In zoWISo wordt veel belang gehecht aan het 
handelend en inzichtelijk opbouwen van de leerstof. Als aanvulling bij het manipuleren 
met concreet materiaal zijn deze werkbladen uitstekende middelen om de activiteit, het 
inzicht en de betrokkenheid van de leerlingen te bevorderen.

Kopieerbladen - blok 4 Via de Leerkrachtsoftware kun je de kopieerbundel printen. Je bewaart deze bladen in 
een map. Hierin vind je o.a. bladen die je nodig hebt tijdens de doe-activiteit, spellen, 
toetsen …

Differentiatiesets (selectie) Deze set bestaat uit drie mappen. Per blok vind je in de mappen differentiatieoefeningen 
op vier niveau’s: Oefenen, Loper, Ladder en Verdiepen. In je handleiding staat bij de les de 
verwijzing naar een passende differentiatieoefening.

Breukendoos Elke leerling gaat aan de slag met een breukendoos. Deze doos bevat twee 
breukenborden, verschillende breukenstroken, een kommagetallenstrook en een 
procentenstrook. De leerlingen gebruiken deze doos voor het vergelijken van breuken,  
het ontdekken van gelijkwaardige breuken, het gelijknamig maken en het initieel 
uitvoeren van bewerkingen met breuken. We gebruiken de breukendoos ook om 
het verband tussen breuken, kommagetallen en procenten te ontdekken. Voor 
een gedetailleerde uitleg over het gebruik van de breukendoos neem je er best de 
Gebruikswijzer bij.

zoWISo-wijzer 4 De zoWISo-wijzer is een boek waarin de leerlingen tijdens het zelfstandig werk informatie 
kunnen opzoeken. In dit boek worden de verschillende inhouden tot en met het vierde 
leerjaar weergegeven. De zoWISo-wijzer kan zowel in de basis-, de oefen-, de toets- als 
in de remediëringslessen worden gebruikt en is een ideaal middel om te werken aan 
zelfstandig leren.



Leerjaar 5 Gebruikswijzer 5 In dit boek worden de algemene uitgangspunten, de leerlijn, de materialen, de aanpak 
van de verschillende domeinen en de manier van observeren, remediëren en evalueren 
beschreven.

Handleiding 5 - blok 5 Er zijn 7 blokken. Elk blok heeft een aparte handleiding waarin je de lesbeschrijvingen vindt 
van de basis-, oefen-, toets- en remediëringslessen. Voor een gedetailleerde uitleg over het 
gebruik van de handleiding neem je er best de Gebruikswijzer bij.

Werkboek - blok 5 Er zijn 7 blokken. Elk blok heeft een apart werkboek waarin de leerlingen de verwerking 
van de basis-, oefen- en remediëringslessen maken. In jouw handleiding vind je telkens 
een verkleinde weergave van de werkboekpagina’s.

Instructieschrift Elke leerling werkt voor alle zeven blokken met één instructieschrift.  
Het instructieschrift bevat werkbladen (‘Ik doe mee!’-bladen, knipbladen, opdracht- 
kaarten …) voor bij de doe-activiteiten. In zoWISo wordt veel belang gehecht aan het 
handelend en inzichtelijk opbouwen van de leerstof. Als aanvulling bij het manipuleren 
met concreet materiaal zijn deze werkbladen uitstekende middelen om de activiteit, het 
inzicht en de betrokkenheid van de leerlingen te bevorderen.

Kopieerbladen - blok 5 Via de Leerkrachtsoftware kun je de kopieerbundel printen. Je bewaart deze bladen in 
een map. Hierin vind je o.a. bladen die je nodig hebt tijdens de doe-activiteit, spellen, 
toetsen …

Differentiatiesets (selectie) Deze set bestaat uit drie mappen. Per blok vind je in de mappen differentiatieoefeningen 
op vier niveau’s: Oefenen, Loper, Ladder en Verdiepen. In je handleiding staat bij de les de 
verwijzing naar een passende differentiatieoefening.

Breukendoos Elke leerling gaat aan de slag met een breukendoos. Deze doos bevat twee 
breukenborden, verschillende breukenstroken, een kommagetallenstrook en een 
procentenstrook. De leerlingen gebruiken deze doos voor het vergelijken van breuken,  
het ontdekken van gelijkwaardige breuken, het gelijknamig maken en het initieel 
uitvoeren van bewerkingen met breuken. We gebruiken de breukendoos ook om 
het verband tussen breuken, kommagetallen en procenten te ontdekken. Voor 
een gedetailleerde uitleg over het gebruik van de breukendoos neem je er best de 
Gebruikswijzer bij.

zoWISo-wijzer 5 De zoWISo-wijzer is een boek waarin de leerlingen tijdens het zelfstandig werk informatie 
kunnen opzoeken. In dit boek worden de verschillende inhouden tot en met het vijfde 
leerjaar weergegeven. De zoWISo-wijzer kan zowel in de basis-, de oefen-, de toets- als 
in de remediëringslessen worden gebruikt en is een ideaal middel om te werken aan 
zelfstandig leren.
zoWISo-wijzer 5 hebben we niet toegevoegd in dit pakket. Je kan zoWISo-wijzer 6 
bekijken: deze bevat dezelfde informatie als zoWISo-wijzer 5 met extra uitbreiding voor 
leerjaar 6.

Leerjaar 6 Gebruikswijzer 6 In dit boek worden de algemene uitgangspunten, de leerlijn, de materialen, de aanpak 
van de verschillende domeinen en de manier van observeren, remediëren en evalueren 
beschreven.

Handleiding 6 - blok 4 Er zijn 7 blokken. Elk blok heeft een aparte handleiding waarin je de lesbeschrijvingen vindt 
van de basis-, oefen-, toets- en remediëringslessen. Voor een gedetailleerde uitleg over het 
gebruik van de handleiding neem je er best de Gebruikswijzer bij.

Werkboek - blok 4 Er zijn 7 blokken. Elk blok heeft een apart werkboek waarin de leerlingen de verwerking 
van de basis-, oefen- en remediëringslessen maken. In jouw handleiding vind je telkens 
een verkleinde weergave van de werkboekpagina’s.



Instructieschrift Elke leerling werkt voor alle zeven blokken met één instructieschrift.  
Het instructieschrift bevat werkbladen (‘Ik doe mee!’-bladen, knipbladen, opdracht- 
kaarten …) voor bij de doe-activiteiten. In zoWISo wordt veel belang gehecht aan het 
handelend en inzichtelijk opbouwen van de leerstof. Als aanvulling bij het manipuleren 
met concreet materiaal zijn deze werkbladen uitstekende middelen om de activiteit, het 
inzicht en de betrokkenheid van de leerlingen te bevorderen.

Kopieerbladen - blok 4 Via de Leerkrachtsoftware kun je de kopieerbundel printen. Je bewaart deze bladen in 
een map. Hierin vind je o.a. bladen die je nodig hebt tijdens de doe-activiteit, spellen, 
toetsen …

Differentiatiesets (selectie) Deze set bestaat uit drie mappen. Per blok vind je in de mappen differentiatieoefeningen 
op vier niveau’s: Oefenen, Loper, Ladder en Verdiepen. In je handleiding staat bij de les de 
verwijzing naar een passende differentiatieoefening.

Breukendoos De breukendoos wordt in het zesde leerjaar hoofdzakelijk gebruikt als 
remediëringsmateriaal. Deze doos bevat twee breukenborden, verschillende 
breukenstroken, een kommagetallenstrook en een procentenstrook. De leerlingen 
gebruiken deze doos voor het vergelijken van breuken, het ontdekken van gelijkwaardige 
breuken, het gelijknamig maken en het initieel uitvoeren van bewerkingen met breuken. 
We gebruiken de breukendoos ook om het verband tussen breuken, kommagetallen 
en procenten te ontdekken. Voor een gedetailleerde uitleg over het gebruik van de 
breukendoos neem je er best de Gebruikswijzer bij.

zoWISo-wijzer 6 De zoWISo-wijzer is een boek waarin de leerlingen tijdens het zelfstandig werk informatie 
kunnen opzoeken. In dit boek worden de verschillende inhouden tot en met het zesde 
leerjaar weergegeven. De zoWISo-wijzer kan zowel in de basis-, de oefen-, de toets- als 
in de remediëringslessen worden gebruikt en is een ideaal middel om te werken aan 
zelfstandig leren.

De planning van een blok ziet er als volgt uit (indicatief):

Leerjaar 1 t.e.m. 3

Blok 1 - 7 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

Maandag Basisles 1 Basisles 1 Basisles 1 Observatietoets

Dinsdag
Basisles 2 +  
25’ Oefenles

Basisles 2 +  
25’ Oefenles

Basisles 2 +  
25’ Oefenles Remediëren en 

gedifferentieerd 
oefenen  

(tempo en niveau)

Woensdag Basisles 3 Basisles 3 Basisles 3

Donderdag Basisles 4 Basisles 4 Basisles 4

Vrijdag
Basisles 5 +  
25’ Oefenles

Basisles 5 +  
25’ Oefenles

Basisles 5 +  
25’ Oefenles

Basisles 5 +  
25’ Oefenles



www.uitgeverijzwijsen.be

Ontdek ook de nieuwste versie van de meest succesvolle 
methode voor aanvankelijk lezen kim via:

www.veiliglerenlezen.be

Download een digitaal pakket van onze schrijfmethode!

www.ikpen.be

Bekijk  onze nieuwste methode voor taal en spelling!

www.studiotaal.be www.studiospelling.be

Leerjaar 4 t.e.m. 6

Blok 1 - 7 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5

Maandag Basisles 1 Basisles 1 Basisles 1 Basisles 1 Observatietoets

Dinsdag Basisles 2 Basisles 2 Basisles 2 Basisles 2 
Remediëren en 
gedifferentieerd 

oefenen (tempo en 
niveau)

Woensdag Basisles 3 Basisles 3 Basisles 3 Basisles 3

Donderdag Basisles 4 Basisles 4 Basisles 4 Basisles 4

Vrijdag
Basisles 5 +  
50’ Oefenles

Basisles 5 +  
50’ Oefenles

Basisles 5 +  
50’ Oefenles

Basisles 5 +  
50’ Oefenles

Basisles 5 +  
25’ Oefenles




