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Rekenen is een zogenoemd stapelvak. Dit
betekent dat je eerst de ene vaardigheid goed
moet beheersen om de volgende vaardigheid

De vaardigheden die kinderen bij rekenen

goed te kunnen uitvoeren. Bareka. nl heeft

moeten leren worden aangeboden van concreet

hiervoor het rekenmuurtje ontwikkeld. Deze

naar abstract in 4 stappen.

geeft inzicht in de verschillende bouwstenen.

Stap 1: rekenen met echt materiaal

Die bouwstenen, de rekenvaardigheden, rusten

Stap 2: rekenen met plaatjes van materiaal

op het getalbegrip.

Stap 3: rekenen met schema's (getallenlijn)

Het getalbegrip tot 10 en daarna tot 20 moet

Stap 4: de kale som

eerst voldoende ontwikkeld zijn om verder te

Daarnaast wordt er gewerkt in 4 fases:

kunnen naar de grotere getallen en later het

Fase 1: begripsvorming

abstractere rekenen.

Fase 2: procedures

Wanneer er problemen zijn bij het rekenen is

Fase 3: automatiseren

een bouwsteen niet voldoende ontwikkeld. Door

Fase 4; flexibel toepassen

terug

verschillende

Bij rekenproblemen is het belangrijk terug te

bouwstenen kan achterhaald worden waar het

kijken naar deze stappen en fases. Het kan zijn

probleem zich precies bevindt. Zo kan er gericht

dat een stap/fase is overgeslagen of te snel is

geoefend worden.

doorlopen. Denk bijvoorbeeld aan de tafels. Hoe

te

kijken

naar

de

komt

het

dat

de

tafels

niet

worden

geautomatiseerd? Het kan zijn dat de fase
begripsvorming niet voldoende is doorlopen. 2x6
is echt iets anders dan 6x2, ook al is het
antwoord hetzelfde. Dit inzicht heb je weer nodig
om later ook verhaalsommen met tafels te
kunnen maken.

Zoals hierboven is omschreven is rekenen een stapelvak. Veel problemen worden dan ook veroorzaakt door
onvoldoende beheersing van een bouwsteen.
Heeft je kind moeite met breuken, kommagetallen, procenten en het metriek stelsel? Ga dan eens na of het
rekenen met grotere getallen goed gaat. Het lijkt of je dan een stapje terugzet, maar aan het rekenmuurtje te
zien is dit een belangrijke voorwaarde voor deze vaardigheden. Een stapje terugzetten, werken aan
begripsvorming en procedures helpt je kind juist. Door beter begrip en meer inzicht kan je kind relaties leggen
en heeft hij/zij meer oplossingsmogelijkheden ter beschikking om in te zetten bij abstractere opgaven.
Neem dus de tijd om uit te leggen wat een som betekent, oefen procedures en ga eventueel aan de slag met
concreet materiaal.
Wil je meer informatie of heb je een specifieke vraag? Stuur me gerust een berichtje!

Het Coronavirus is nog lang niet verslagen. 14 december jl. zijn er weer
strengere maatregelen aangekondigd. Dit betekent dat ik ook de deuren
moet sluiten tot in ieder geval 19 januari. Vanaf 4 januari kunnen de
bijlessen online gevolgd worden. Ik hoor het graag als u hier gebruik van
wilt maken. De scholen zijn ook dicht. Ik kan me voorstellen dat er soms
vragen zijn over het huiswerk of de stof die gemaakt moet worden. Als u
vragen heeft, dan kunt u bij mij terecht.

Wil je thuis extra oefenen? Hieronder een aantal handige sites, waar makkelijk online geoefend kan worden.
www.avi-lezen.nl Hier kunnen de kinderen op hun eigen Avi niveau met de tekst meelezen
www.redactiesommen.nl Dit is een site met verhaalsommen op niveau.
www.leestrainer.nl Dit is de site van Citotrainer Nederland met allerlei oefeningen voor de verschillende
groepen
www.jufmelis.nl Een site om spelling, woordenschat en grammatica te oefenen
www.tafeldiploma.nl
www.spellingoefenen.nl
www.squla.nl Squla biedt de kinderen in deze tijd de mogelijkheid om van 12.00 - 16.00 thuis gratis te
oefenen

Elke dinsdag van 15.00 - 16.30 kun je bij Studio Lietje komen knutselen,
tekenen en/of schilderen. Ik bied allerlei activiteiten met verschillende
materialen en technieken aan. We hebben onder andere al een
macramé veer gemaakt, geschilderd als echte kunstenaars en een
collage gemaakt. De kinderen mogen meedoen met de activiteit, maar
ook zelf bedenken wat ze leuk vinden om te gaan doen. En heb je een
idee voor een activiteit, dan hoor ik die graag!

Creatieve cursus

Het was een gezellige middag! De kids
hebben heerlijk geknutseld en de mooiste
dingen gemaakt!

Valentijn knutselmiddag
4 januari
U kunt gebruik maken van online bijles

Wie wil jij verrassen met
Valentijnsdag?
19 januari
We hopen dat we weer open kunnen!

13 februari
Valentijn knutselmiddag van 13.00 - 15.00 uur.
Maak een mooi hart, een speciaal doosje of
een ster met een mooi gedicht voor degene
die jij lief vindt en wil verrassen met Valentijn

* Ik nu ook te volgen ben op Instagram
* Er een vermelding staat op de site van Go-kids Arnhem. Je kunt me vinden in de rubriek kinderfeestjes,
workshops en opgroeien.
https://go-kids.nl/arnhem-betuwe-vallei/kinderfeestje/Creatief-kinderfeestje-bij-Studio-Lietje

Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en al het goeds voor 2021!
Blijf gezond!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@studiolietje.nl toe aan uw adresboek.

