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Voor je aan de slag gaat

Benodigdheden:

• Zo leer je kinderen rekenen map

• Werkbladen per kind

• Bereid je lessen goed voor



Automatiseren

* Zes aaneengesloten weken

* Groep 3: 30 minuten per dag

* Groep 4 t/m 8: 60 minuten per dag

* Maak keuzes in je dagprogramma, 
automatiseren vervalt nooit.



Lesopzet

• 30 minuten interactief en klassikaal met bal

• 10 minuten instructie nieuwe stap

• 20 Schriftelijke verwerking. Elke dag maken 
we 2 werkbladen.



Groep 3

• Start bij 1. Rekenen t/m 10

• Maakt werkbladen 1 t/m 14, daarna weer 1 
t/m 14.

• Maakt de rijtjes van links naar rechts.

• Vijf minuten per werkblad.

• Twee werkbladen per dag

• Kijk samen na en laat kinderen de 
staafdiagram kleuren.



Groep 4 en 5

• 60 minuten per dag

• Starten bij 1. Rekenen t/m 10

• Maakt de rijtjes van de werkbladen van 
links naar rechts.

• Vijf minuten per werkblad

• Twee werkbladen per dag

• Kijk samen na en laat kinderen de 
staafdiagram kleuren



Groep 6, 7 en 8

• 60 minuten per dag

• Start bij 2. Rekenen t/m 20

• Maakt de rijtjes van boven naar beneden.

• Vijf minuten per werkblad

• Twee werkbladen per dag

• Sommen nakijken middels antwoordbladen 
op het digibord en staafdiagram kleuren.



Het gebruikmaken van de bal

• Bij de mondelinge training maakt de leerkracht gebruik van de bal.

• Hierdoor zijn alle leerlingen actief betrokken bij het oefenen en 
automatiseren van de rekenstappen.

• Het is afhankelijk van de opdracht en de moeilijkheid hoeveel denktijd je geeft 
en of je eerst de naam van de leerling zegt. Als je denktijd geeft,  dan eerst de 
som benoemen, daarna denktijd, daarna pas naam van de leerling.

• Benoem voor een opdracht altijd wat je doet, zodat het duidelijk is voor 
iedereen.

• Belangrijk is dat het tempo erin blijft, en er rust heerst in de groep.

• Snel sommen paraat hebben als leerkracht, tempo in de les, 
rekening houden met verschillen van leerlingen bij het stellen van vragen.

• Als een kind het verkeerde antwoord geeft, gooi de bal dan naar een ander 
kind die het goede antwoord kan geven. Vervolgens gooi je de bal terug naar 
het kind die het foute antwoord gaf, zodat hij de kans krijgt om alsnog het 
goede antwoord te geven. Op deze manier controleer je het begrip en creëer 
je een succeservaring.



Instructie

• Na het oefenen met de bal volgt altijd instructie en 
uitleg op het bord.

• De leerkracht legt uit wat in de volgende stap aan de 
orde komt.

• Samen met de leerlingen wordt de nieuwe stap met de 
daarbij behorende oplossingsstrategie geleerd en 
ingeoefend.

• Het aanleren van één strategie en het consequent 
toepassen leidt tot vertrouwen in eigen kunnen en is 
de basis voor andere mogelijke oplossingsstrategieën.



Verwerking

• Na de instructie maken de leerlingen twee 
werkbladen.

• Het eerste werkblad is een herhaling van de vorige dag. 
Zo kunnen de leerlingen zichzelf zien verbeteren.

• Per werkblad krijgen de leerlingen 5 minuten.

• Na 5 minuten gaan ze het werkblad nakijken en de 
staafdiagram inkleuren.


