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INLEIDING 
Voor u ligt al weer de derde themanieuwsbrief van De Vink, dit keer over 
rekenen. U krijgt in deze nieuwsbrief antwoord op vragen als: waarom 
besteedt school zo veel tijd aan rekenonderwijs? Hoe leert mijn kind precies 
rekenen op De Vink? Wat kan ik thuis doen om de rekenontwikkeling van 
mijn kind te stimuleren? En als u zelf van een uitdaging houdt: op pagina 3 
van deze nieuwsbrief vindt u nog een aantal leuke breinkrakers. 
 
WAAROM REKENONDERWIJS? 
Kinderen lopen, zo klein als ze zijn, al tegen allerlei rekenvragen aan: ‘heb ik genoeg geld 
gespaard om dat speeltje te kopen’ of ‘zijn er genoeg stoelen voor alle kinderen die op mijn 
feestje komen?’ En misschien wil uw zoon of dochter later wel schilder worden, of verpleger 
of politieagent. Voor de meeste beroepen is een stevige rekenbasis nodig. Het ultieme doel 
van reken-wiskunde onderwijs is ‘functionele gecijferdheid’. Dat betekent dat kinderen straks 
in reken-wiskundige situaties in het dagelijks leven, zelfstandig moeten kunnen handelen en 
beslissingen moeten kunnen nemen. Leerlingen ontwikkelen rekenvaardigheden door 
creatieve oplossingen te bedenken voor reken-wiskundige problemen, alleen én in 
samenwerking met leerkrachten en andere leerlingen.  
 
HOE LEREN KINDEREN REKENEN OP DE VINK? 

Rekenen is belangrijk! Daarom besteden we in de 
kleutergroepen ongeveer 3 uur per week aan 
(voorbereidend) rekenonderwijs. In groep 3 t/m 8 
is dat ruim 5 uur per week. In het figuur hiernaast 
ziet u waar de rekenlesstof globaal uit bestaat.  
 
In veel prentenboeken zitten uitdagende 
rekenvragen verstopt. In groep 1 / 2 is een boek 
dus vaak de start van een rekenkring. Kinderen in 
deze leeftijdsgroep leren nog veel door te doen en 
dus wordt er bij de kleuters ook veel 
geëxperimenteerd: spulletjes wegen, dingen in het 
lokaal tellen, vormen sorteren e.d.  
Vanaf groep 3 starten de kinderen met een 

rekenschrift en -boek. Maar, ook in deze én hogere groep(en), wordt nog veel materiaal 
gebruikt. Denkt u bijvoorbeeld aan het rekenrekje, de kralenketting, blokjes en staafjes, 
maatbekers, klokjes, breukenstokken e.d. 
 
Op De Vink besteden we veel aandacht aan begripsvorming. We leren onze leerlingen niet 
alleen het ‘truukje’, maar zorgen er voor dat ze snappen waarom voor bepaalde 
rekenproblemen een specifieke aanpak gebruikt moeten worden. Daarnaast vinden we het 
belangrijk dat kinderen sommige rekensommen hebben geautomatiseerd. Dat maakt het 
makkelijker om later meer ingewikkelde rekenopgaven snel op te lossen. We doen dit 
bijvoorbeeld met het Tafeldiploma. Met de Cito’s, die vanaf groep 3 twee keer per jaar 
worden afgenomen, toetsen we of onze leerlingen het geleerde kunnen toepassen in  
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zogenaamde ‘redactiesommen’ of ‘verhaaltjessommen’. Dit zijn opgaven die vaak lijken op de 
werkelijkheid. Wat uw kind precies leert in welke groep, laat de leerkracht van uw kind 
regelmatig weten via Social Schools. 
 

Op De Vink bieden we rekenonderwijs aan in klassikale en 
gedifferentieerde lessen, waarbij de methode Alles telt wordt 
gebruikt. Daarnaast organiseren we regelmatig rekenlessen in 
circuitvorm met verschillende spelletjes (onder andere van de 
SLO en Julie Menne) en doen we aan bewegend leren; op het 
plein maar ook in de klas. We sluiten op deze manier aan bij de 
verschillende leerstijlen van kinderen. Bij de instructie 

gebruiken we van verschillende (concrete) materialen om de lesstof 
nog beter te kunnen uitleggen. Deze materialen zijn tegenwoordig 
netjes verzameld in de rekenkasten op de gangen.  Elk jaar doet De 
Vink mee aan de Grote rekendag. Die valt dit schooljaar op 
woensdag 3 april. We zullen u via Social Schools laten weten wat we 
allemaal hebben geleerd die dag. De sterke rekenaars van onze 
school gaan donderdag 21 maart meedoen met de landelijke 
Kangoeroewedstrijd. 
 
EN THUIS REKENEN, HOE DOE IK DAT? 
Zoals gezegd leren we uw kinderen op school optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, 
meten, breuken, procenten, verhoudingen en nog veel meer. Met deze kennis krijgen ze meer 
grip op hun omgeving én rekenvraagstukken uit het dagelijks leven. Hoe kunt u de 
rekenontwikkeling van uw kind stimuleren? Vraag hem of haar eens naar de tijd. Op de 
analoge én de digitale klokken in huis of op straat. Stel vragen, zoals: ‘hoe lang duurt het nog 
voordat het (bijvoorbeeld) half 11 is?’ Of als u in de winkel bent: ‘als ik deze boodschappen 
betaal met 50 euro, hoeveel krijg ik dan terug?’. ‘We gaan naar opa en oma. Zij wonen 145 
kilometer verderop. We hebben nu al 65 kilometer afgelegd. Hoeveel kilometer moeten we 
nog rijden?’ Als ik dit recept voor 6 personen maak in plaats van voor 4, hoeveel boter heb ik 
dan nodig?’ Voor tips en meer informatie over thuis oefenen met rekenen, kun u kijken bij 
https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/rekenen-oefenen/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Kent u het spel Regenwormen? Of Rummikub, YAHTZEE, Alles of Niets, Koehandel, SET, Vlotte 
Geesten, Betoverd doolhof, Halli Galli, DaVinci code of Grabbelen? Allemaal leuke spelletjes 
die goed zijn voor de rekenontwikkeling van uw kinderen. Ze zijn te vinden in de 
speelgoedwinkel of op het internet. 
  

https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/rekenen-oefenen/
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BREINKRAKERS 
We testen graag uw rekenwiskundig inzicht. Weet u de oplossing? Stuur dan een mailtje naar 
s.elmas@basisschooldevink.nl. De goede antwoorden worden beloond met een mini-rekenspel. 

 
LEZEN OVER REKENEN? OOK DAT KAN! 
 

Hieronder een paar tips van Inger Bos van Stichting Lezen (én moeder van Minke uit groep 8 
en Jelka uit groep 6): 
 
Groep 1 
Willemijn wil een optocht zijn -  Lida Dijkstra & Noëlle Smit 
Muisje Willemijn verkondigt blij een optocht te zijn, wat volgens haar 
moeder niet kan omdat ze alleen is. Maar al spoedig wordt ze ongemerkt 
gevolgd door allerlei dieren: door twee hazen op een tandem, drie ganzen 
met een doedelzak, vier biggetjes op skelters, enz. 
 
Groep 2  

Aadje Piraatje kan al rekenen: doe je mee? – Marjet Huiberts & Sieb 
Posthuma  
Aadje Piraatje leert rekenen. Hij telt de meeuwen in de sneeuw en ook 
hun poten, hij telt de scheten van Stille Cornelis en alle piraten zonder 
haar. Aadje is een rekenheld, want hij kan al echte sommen maken.  
 
 

  

mailto:s.elmas@basisschooldevink.nl
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Groep 3 
Het telboek van prins Hayo de Gelukkige – Edward van de Vendel, Mattias de 
Leeuw 
Prins Hayo krijgt voor zijn eerste verjaardag twee honden van zijn ouders. Voor 
zijn tweede verjaardag zijn het drie konijnen en elk jaar worden het meer en 
gekkere dingen.  

 
Groep 4 
Roofridder Robbie telt monsters - Jochen Till 
De vader van roofridder Robbie heeft een cadeau voor hem meegenomen. Het is 
een meester die Robbie en Snotneus gaat leren rekenen. Maar Robbie heeft een 
plan. 
 

Groep 5 
Lars lust geen sommen – Saskia Hula 
Lars houdt niet van rekenen. Tijdens zijn vakantie moet hij extra sommen maken. 
Hij stelt zijn huiswerk uit tot de laatste week, waarin hij bij opa en oma gaat 
logeren. 

 
Groep 6 
Rekenpiraten: Kapitein Kwadraat en de pechpiraat – Peter Smit 
Jonas vaart als scheepsjongen met kapitein Kwadraat mee naar Afrika om daar 
wilde dieren te vangen. Als op de terugreis watergebrek ontstaat, berekent Jonas 
of er genoeg water is voor iedereen om thuis te komen.  
 

Groep 7 
Het Rekenrijk: een spannend avontuur over de wondere wereld van de wiskunde - 
Stefan Buijsman & Govrien Oldenburger 
Emma en David belanden via een geheime deur in het Rekenrijk, dat ze kunnen 
verlaten als ze de gestolen stenen vinden. In een spannend avontuur krijgen ze te 
maken met o.a. speltheorie, kansberekening en cryptografie. Met weetjes en 
uitleg van wiskundige begrippen.  
 

Groep 8 
Alice in wiskunde wonderland: een avontuur langs priemgetallen, breuken en 
tafels van vermenigvuldiging - Carlo Frabetti & Wendy Panders 
Alice (11) houdt niet van wiskunde, totdat een zonderlinge man haar meevoert 
naar Wiskunde Wonderland. Tijdens haar tocht leert ze van alles over o.a. 
priemgetallen, de tafels, procenten, delingen en machtsverheffing. 
 

 


