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Hoofdstuk 1: Onderzoeksvraag omschrijven
Mijn onderzoeksvraag: Kan ik het rekenen uit de methode clusteren en op een andere manier
aanbieden dan het volgen van de methode?
Wat ik bereikt wil hebben:

Ik wil het rekenwerk uit de methode clusteren. Eén van de
onderdelen wil ik graag een aantal weken aanbieden op verschillende
manieren, los van de methode. Ik wil gebruik maken van spellen,
kringgesprekken en coöperatieve werkvormen.
Ik wil een begin- en eindmeting maken, zodat ik kan zien of kinderen
dit onderdeel van het rekenen beheersen. Naast dit alles vind ik het
belangrijk dat kinderen plezier hebben op school, omdat dit het leren
bevordert. Ik wil dus weten of kinderen gemotiveerder en met meer
plezier aan het werk gaan, door verschillende evaluatievormen te
gebruiken.

Hoofdstuk 2: Hoe is de beginsituatie?
In de klas waar ik nu sta lijken de kinderen niet veel zin te hebben in het leren. Er worden vaak
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt als; “Moet ik dat allemaal maken? Wat moet ik doen als ik
het niet af heb? Wat moet ik doen als ik klaar ben? Ik heb geen zin in rekenen! Ik kan dat niet!”
Allemaal erg negatief. Het is erg lastig om deze “denkwijze” af te leren bij kinderen.
We weten allemaal dat wanneer kinderen plezier hebben ze veel makkelijker en meer leren. Dit is
dus een basisvoorwaarde om te kunnen leren.
Naast plezier zijn ook een aantal basisvaardigheden van belang om de kinderen meer zelfvertrouwen
te geven dat ze het wel degelijk kunnen.
In onze klas vinden de kinderen het rekenen erg lastig. In overleg met mijn duo hebben we besloten
te willen werken aan de tafels/keersommen. Dit is een onderdeel dat in onze jaargroepen centraal
staat. Wanneer de kinderen dit goed beheersen zullen ze veel rekensommen makkelijker gaan
vinden. De kinderen weten wat een tafel inhoudt en dat het herhaald optellen is. Het automatiseren,
wat ze inmiddels voor grotere sommen nodig hebben, kunnen ze nog niet vlot genoeg.
Doel van dit onderzoek is dus;
- aanleren van de tafels/keersommen (vanaf nu ‘tafels’ genoemd) als basisvaardigheid.
- het werken met meerdere werkvormen dan alleen werkbladen om plezier en dus
leervermogen te vergroten.

Hoofdstuk 3: Theoretisch onderzoek algemeen
Mijn zoektocht begint bij de vraag; Waarom de tafels? En waarom worden ze niet meer klassikaal
gestampt zoals wij vroeger deden?
Kinderen op het basisonderwijs krijgen de volgende rekenonderdelen aangeboden, deze worden in
de Cito-toetsen getoetst. De groei in deze onderdelen kan door de leerkracht goed bijgehouden
worden.
De leerstofonderdelen;
1. getallen en getalrelaties
2. hoofdrekenen; optellen en aftrekken
3. hoofdrekenen; vermenigvuldigen en delen
4. complexere toepassingen
5. meten, tijd, geld
6. breuken, verhoudingen en procenten (in de bovenbouw)

Eindonderzoek
Rekenen: de tafels

Jasmijn Oosterling

-3-

De kinderen hebben niet alleen voor het onderdeel hoofdrekenen vermenigvuldigen en delen de
tafels nodig. Zo komen de tafels regelmatig terug in complexere sommen, maar ook in het verkleinen
van breuken of het opmeten van de oppervlakte.
Het is dan ook erg wenselijk dat kinderen de tafels kennen, waarmee ze een goede basis hebben.
Het is echter niet zo dat wanneer de kinderen de tafels kennen en hun tafeldiploma behaald hebben
ze dan voor de rest van hun schoolperiode de tafels paraat hebben. De tafels zullen regelmatig
herhaald moeten worden. De meeste methodes doen dit door middel van een tempotoets eens in de
twee maanden.
Er zijn vier hoofdlijnen voor het leren rekenen. Hierin in het automatiseren en memoriseren van de
tafels de derde stap.
* Memoriseren is direct beschikbare kennis van rekenfeiten. Het kind weet het antwoord op
de som gewoon. Hoeft niet meer te denken aan een beeld of strategie. Bij het rekenen tot
tien is het streven om te komen tot memoriseren.
* Automatiseren is het proces van verkorting van oplossingsmethoden. Het kind hoeft niet na
te denken over de volgende tussenstap. Hiervoor moeten de tussenstappen rekenfeiten zijn
(gememoriseerd). Bijvoorbeeld bij het oplossen van sommen door het tiental gebruik te
maken van de strategie ‘eerst naar de 10’.
Veel kinderen hebben veel inzicht en pikken de inzichtlessen vlot op, maar wanneer een kind dit niet
zo vlot kan is het automatiseren van de tafels te moeilijk. In deze fases komen zowel onderdelen van
het realistisch rekenen als het traditionele rekenen terug. Ik wil eerst de vier hoofdlijnen van het
leren rekenen bespreken.

Fase 1; Ontwikkelen van begrip
Om een tafelsom te kunnen uitrekenen moeten de kinderen eerst begrip ontwikkelen. Ze moeten
een beeld bij de tafel krijgen om hier steeds aan terug te denken bij het maken van alle tafelsommen.
Ook dit gebeurt volgens een vast patroon, dat het handelingsmodel wordt genoemd;
Werkelijksheidssituaties (doen-ervaren-zien gebeuren)
Hierbij schetst de leerkracht een situatie/probleem die de kinderen willen oplossen.
Bijvoorbeeld; Hoeveel knikkers hebben we nodig om alle 17 kinderen in onze groep 4 een
zakje met 5 knikkers daarin te geven? De leerkracht heeft dit gedaan en deze zakjes worden
op de tafels gelegd. De kinderen moeten nu bedenken wat het handigst zou zijn. Ze
bespreken dit in tweetallen. De oplossingen worden klassikaal verteld en uitgespeeld. Er
wordt echt met de zakjes geschoven in de verschillende strategieën.

Voorstellen - concreet (afbeelding van…)
Het verschuiven van alle zakjes in een hoop gedoe, dus we maken van alle
oplossingstrategieën foto’s die we uitprinten. Zo kunnen ze het later nog eens nakijken
concreet aan terug denken. Het is hierbij van belang dat wanneer we kinderen vragen naar
deze plaatjes, we ze ook steeds vragen wat ze ‘zien’ en wat het probleem ook alweer was. Ze
leren hierbij een mentaal beeld op te roepen.

Eindonderzoek
Rekenen: de tafels

Jasmijn Oosterling

-4-

Voorstellen - schematisch (model van)
De foto’s die eerder genomen zijn van de som en van de verschillende oplossingstrategieën
worden nu schematisch getekend. Het gegeven probleem wordt nu dus alleen nog
weergegeven als rondjes met het cijfer 5 erin. Veel kinderen zullen echter bij het zien van dit
plaatje in hun hoofd de foto van de knikkers of zelfs de stapel met zakjes knikkers nog terug
kunnen halen.

Formele relaties en bewerkingen
We bespreken bij de schematische tekeningen wat we zien en hoe we dit noemen, 17 zakjes
van 5 knikkers 17 van 5 17 keer 5 17 x 5 =
In deze stap krijgen de kinderen de formule, de ‘kale’ som aangeboden en zijn ze eraan toe
om dit tot zich te kunnen nemen. Wanneer er eerder in het proces iets fout is gegaan,
kunnen de kinderen de tafelsommen niet goed toe passen.

Begrip van vermenigvuldigen kunnen kinderen het best ontwikkelen als;
- Alle fasen van het handelingsmodel systematisch doorlopen worden.
- Ze het vermenigvuldigen kennis maken vanuit veel verschillende contexten en daardoor ook
verschillende modellen.
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Steeds weer geoefend wordt in het verwoorden van wat ze zien en gaan doen. Zo worden de
verbanden steeds duidelijker en zijn ze verbonden met het denken en onthouden.
Ze leren dat er een samenhang is tussen de context en het bijbehorende model. En kunnen dit
model herkennen en benoemen

Fase 2; Ontwikkelen van procedures
Voor de leerkracht is de stap naar ‘vermenigvuldigen’ naar het aanleren van de tafels een logische
kleine stap. Dit is echter voor kinderen vaak niet het geval. De leerkracht moet zich realiseren dat de
tafel een oplossing is, maar als een kind niet eerst het probleem kan vinden kan hij de oplossing ook
niet vinden. Dit is een valkuil in veel rekenmethodes en in deze fase gaat het vaak mis in de
ontwikkelingen van vermenigvuldigen en tafels aanleren bij kinderen.
Vanuit de context kun je het zoeken naar de tafels bevorderen.
Als je weet hoeveel knikkers er in 5 zakjes zitten, kunnen we er dan ook achter komen hoeveel
knikkers er in 10 zakjes zitten?
Door het stellen van deze vragen kom je zo op een rijtje met sommen, die gelinkt zijn aan de context.
Het gaat in deze fase nog niet om het goede antwoord, maar vooral de link tussen de context, de
vermenigvuldigen en de tafels.
Het is belangrijk dat kinderen in deze fase nog veel uitproberen en onder woorden kunnen brengen.
Wanneer ze nu te snel rijtjes moeten maken gaan ze herhaald optellen, dit is iets anders dan
vermenigvuldigen. De opbrengst is nu dat kinderen de route kunnen aangeven van een bekende
tafelsom naar een nog niet bekende tafelsom.
Strategieën daarvoor zijn;

Bij het gebruik van deze strategieën horen er steeds ‘plaatjes’ bij, die kinderen in hun hoofd kunnen
vormen doordat ze daar in de voorgaande fase uitgebreid zelf mee aan het werk zijn geweest.
Voordat de tafels van buiten geleerd kunnen worden (opzeggen van de tafels) moet er en basis zijn
van begrijpen en mentale voorstellingen. Kinderen kunnen dan altijd terugvallen op de betekenis. Dit
wordt de ‘reconstructiedidactiek’ genoemd.
Fase 3; Vlot leren rekenen
Dit is de fase die de meeste aandacht krijgt op school. Dit is echter niet terecht, want wanneer de
vorige fases niet goed zijn doorlopen kunnen de kinderen de tafels slecht uit hun hoofd leren.
Zwakke rekenaars leren vaak de tafels uit hun hoofd zonder begrip, dit vraagt veel van hun
werkgeheugen en hierdoor zullen ze snel vastlopen en fouten maken. Dit maakt deze kinderen
kwetsbaar en onzeker.
Het automatiseren is vaak het probleem nu niet meer. De snelheid zal wel geoefend moeten blijven
worden.
Fase 4; Flexibel toepassen
In de laatste fase gaat het om het toepassen van de geleerde tafels in het rekenen. Wie dit wil
kunnen moet niet alleen de tafels geautomatiseerd hebben, maar moet ook weten waar en wanneer
ze in te zetten en heeft dus nog steeds de mentale plaatjes in zijn hoofd nodig.
Kinderen zullen ook snel de link leggen met de deelsommen en hiermee complexe sommen uit
kunnen rekenen.
Er bestaat een drieslagmodel voor probleemoplossend handelen die goed te gebruiken is bij
complexe sommen.
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Hierin is het grootste aandachtspunt voor kinderen dat ze niet meteen beginnen met rekenen, maar
eerst bedenken wat het probleem is, hoe ze dit gaan oplossen, het oplossen en daarna reflecteren of
ze nu het probleem hebben opgelost.
De vier fases schematisch weergegeven:

Er zijn in elke klas kinderen die de tafels maar moeilijk kunnen automatiseren (rekenstrategieën
gebruiken om tot het antwoord te komen). Sommige kinderen lukt het om de tafels te memoriseren
(zonder na te denken te reproduceren).
De leerkracht zal snel door hebben in de klas welke kinderen het lastig vinden. De kinderen zijn ook
te achterhalen door het maken van een tempotoets. In deze toetsen kunnen de kinderen door het
tempo niet snel genoeg tellend tot de antwoorden komen.
Vaak voorkomende problemen zijn in te delen in extrinsiek en intrinsiek;
Intrinsiek:
- Dyscalculie. Hierdoor kan een kind niet de benodigde rekenkennis snel oproepen uit
het geheugen en gebruiken. Het kind moet voornamelijk gebruik maken van het
korte termijn geheugen om de tafelkennis te reproduceren. De oorzaak hiervan ligt in
de hersenen. Het kind kan slecht tot automatiseren komen.
- Beperking in het werkgeheugen. Wanneer een kind rekenproblemen heeft, zal hij
eerder geneigd zijn om tellend tot een antwoord te komen. Omdat hiermee het
werkgeheugen gevuld wordt raakt het kind snel in de war en vergeet dat dit slechts
een deel van de som is.
Extrinsiek:
- Taalproblemen. Wanneer een kind taalproblemen heeft, bijvoorbeeld in de vorm
van NT2 kan het zijn dat hij een deel van de uitleg mist en daardoor de fases niet
helemaal doorloopt.
Om de kinderen te helpen moet de leerkracht:
- een veilige leerklimaat voor de kinderen is voorwaarde om tot leren te komen.
- uitgaan van positieve verwachtingen, zo beleven leerlingen succeservaringen waardoor ze bereid
zijn meer te leren ook als het lastig is.
- eigen oplossingstrategieën laten gebruiken aanmoedigen, leerkrachten moeten leerlingen wel
bepaalde basisprincipes aanleren voor het leren van de tafels, dit zijn de strategieën eerder
genoemd.
- regelmatig de tafels individueel of klassikaal oefenen, bijvoorbeeld middels tempotoetsen.
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- zich er bewust van zijn dat kinderen op verschillende manieren leren en deze aanbieden. Niet ieder
kind vindt het makkelijk en fijn om te leren met werkbladen, maar doet dit liever verbaal. Sommige
kinderen hebben daarentegen juist het visuele nodig om tot het verbale te komen. Schematisch
weergegeven zijn er volgens Vermunt vier verschillende leerstijlen te noemen.

In groep 4/5 worden de tafels aan de kinderen aangeboden. Toch komt het vaak voor dat er kinderen
zijn die in de bovenbouw de tafels niet kennen en in “moeilijkere” sommen vast lopen op stukjes van
de som die ze niet geautomatiseerd hebben.
Een voorbeeld:
Som: Meester Jaap gaat zijn tuin opnieuw betegelen. Hij neem de grootste tegels die hij kan vinden,
die zijn 1 bij 1 meter en kosten 20 euro per steen. Zijn tuin is 8.5 m bij 9 m. Hoeveel kost het meester
Jaap dan ?
Hierin moeten de kinderen de oppervlakte van de tuin berekenen, hoeveel stenen er nodig zijn en
hoeveel het zal gaan kosten…allemaal tafelsommen en dus lastig uit te rekenen als je de tafels niet
goed kent.
Leerkrachten willen de kinderen wel eens een tafelkaart aanbieden. De tafelkaart is een kaart waar
alle tafels opstaan met de antwoorden erachter. De kinderen hoeven de tafels alleen op te zoeken.
Deze oplossing is erg goed wanneer kinderen erg onzeker zijn geworden en je als leerkracht wel weet
dat een kind goed kan rekenen. Kinderen lopen vast in het uitrekenen van de sommen door het
tempo en raken de draad kwijt raken omdat de deelsom al te ingewikkeld is.
Er moet echter wel opgelet worden dat de kinderen de tafels wel leren, de tafelkaart is dus een
tijdelijke oplossing, maar geen definitieve.
Enkele tips zijn;
- Gebruik alleen de tafelkaart als de leerling echt belemmerd wordt, doordat hij teveel tijd kwijt is
aan het vermenigvuldigen en dit niet de kern van de opgave is.
- Houdt bij welke leerlingen een tafelkaart hebben, hierdoor kun je er na een aantal weken op
terugkomen. Oefenen zij de tafels nog wel eens thuis? Communiceer ook met ouders dat de
tafels nog niet geautomatiseerd zijn, zij kunnen thuis de leerling stimuleren. Ook kun je
natuurlijk oefenmateriaal meegeven, hierdoor heb jij er als leerkracht meer controle over. Laat
de leerling het gemaakte werk elke week weer inleveren.
- Laat de leerling de sommen die moeilijk zijn arceren op de tafelkaart of print alleen die sommen
uit. Hierdoor kan de leerling gericht naar die sommen kijken en ziet hij alleen de sommen die
nodig zijn om op te zoeken. Hierdoor voorkom je dat hij elke som op gaat zoeken.
- Stop niet met het herhalen van de tafels, er zijn erg veel leuke spellen waarbij je dit tot eind
groep 8 kunt blijven oefenen.
- Een tafelkaart voor de bovenbouw houdt niet op bij 10. Vooral met breuken komt de tafel van
25 van pas, ook de tafel van 11 en 12 komen vaker terug dan je denkt.
- Je kunt ervoor kiezen om de leerling de tafelkaart te laten gebruiken tijdens een toets. Belangrijk
is dan dat je dit vermeldt bij de resultaten! “De leerling kan de opgaven maken als mag worden
verwacht in groep X maar wel met behulp van een tafelkaart”. Laat ook duidelijk zijn dat het
gebruik van een tafelkaart op veel middelbare scholen niet meer mag, dus.. blijven oefenen!
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Wanneer de tafelkaart wel ingezet wordt kan de leerkracht samen met een kind de tafelkaart
invullen volgens de al eerder genoemde strategieën; verdubbelen, halveren, één keer meer, één keer
minder, verwisselen en combineren.
Samen kun je dan uitkomen op de volgende ingevulde tafelkaart;

De hele uitleg bij het invullen van deze tafelkaart is te vinden in bijlage 1.
De volgende onderdelen na deze theoretische zoektocht wil ik meenemen in mijn verdere
onderzoek;
- De vier hoofdlijnen van werkelijkheid naar de kale som.
- De zes strategieën.
- Kinderen moeten steeds kunnen verwoorden wat ze uitrekenen in sommen.
- Thuis en op school moet er geoefend worden.
- Herhaling is ontzettend belangrijk.
- Kinderen leren middels verschillende leerstijlen.
- De tafelkaart alleen inzetten wanneer deelsommen moeilijk opgelost worden.
- De tafels stoppen niet bij de tafel van 10. Ook de tafels van 11 en 12 komen zeer
regelmatig terug.

Hoofdstuk 4: Theoretisch onderzoek Jenaplan
Het Jenaplanonderwijs bestaat uit stamgroepwerk en cursussen.
Het aanleren van de tafels is een cursus, maar het oefenen van de tafels doen de kinderen zowel
zelfstandig als ze in tweetallen. De kinderen kunnen daarbij elkaars oplossingstrategieën bespreken
en uitleggen. Wanneer een kind iets kan uitleggen moet het zelf ook instaat zijn het uit te kunnen
rekenen.
Het Jenaplanonderwijs ziet methodes niet als een leidraad maar als een hulpmiddel. Het
cursusaanbod moet passen bij de beleving van de kinderen. In de methode krijgen de kinderen in
jaargroep 4 en 5 de tafels aangeboden en worden deze geoefend, maar zijn alle kinderen daaraan
toe?
Niet alle kinderen zullen toe zijn aan het leren van de tafels, maar in het verdere rekenonderwijs is
het wel een basisvaardigheid.
In het Jenaplanonderwijs is het belangrijk om iets functioneel te maken, wanneer kinderen immers
zien waarom het handig is om de tafels te leren zullen ze gemotiveerder aan het werk gaan.
Een goede instructie moet niet te veel tijd in beslag nemen en daarom zijn de volgende
aandachtspunten belangrijk;
Voorbereiden: Alles moet aanwezig zijn voor de instructie.
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Activeren:

Zorg dat je tijdens de instructie zichtbaar bent voor de kinderen. Geef een
startsignaal en begin met een motiverende binnenkomer. Steeds samenvatten,
peilen wat de kinderen al weten en duidelijk maken waarom je het gaat leren.
Presenteren: Duidelijk aangeven wat we gaan leren en daarna beginnen met presenteren met
- kleine stappen nemen
- interactief presenteren
- goed tempo aanhouden
- lange pauze na een vraag
- heldere taal gebruiken
- humor gebruiken
- hoofdzaken aangeven
- samenvatting geven
- voorbeelden geven
- checken of iedereen het begrepen heeft
- illustraties laten zien
- en na de uitleg direct oefenen
- verbeelden, bijvoorbeeld tekenen
Oefenen:
Geef korte opdrachten en gebruik daarbij ‘doe-zinnen’. Activeer kinderen door
hardop te denken en vragen te stellen. Geef kinderen individueel en klassikaal
complimenten. Wanneer kinderen het niet begrijpen, leg het dan nog eens uit op een
andere manier.
Verwerken:
Na het oefenen gaan de kinderen meteen verder met verwerken, het liefst 15 á 20
minuten. Het samenwerken wordt gestimuleerd. De stamgroepleider kijkt goed rond
en geeft de kinderen feedback en corrigeert meteen bij fouten.
Reflecteren: Stel steeds weer de vraag wat de kinderen geleerd hebben. Alles wat goed gegaan is
wordt uitvergroot. Daarbij is het ook belangrijk dat er gevraagd wordt naar de
oplossingsstrategieën. Benoem ook weer waarom het belangrijk is.
Terugblikken: Regelmatig wordt er even terug gekeken naar wat geleerd is, ook bij een volgende
activiteit wordt er verwezen naar deze instructie.
Het Jenaplanonderwijs vindt het belangrijk dat kinderen niet alleen cursussen en instructie krijgen
van de stamgroepleider maar ook van de andere kinderen van de stamgroep.
Een duidelijk verschil in het aanleren van de tafels in het regulier onderwijs en Jenaplanonderwijs is
dat we in het Jenaplanonderwijs de kinderen stimuleren samen te leren door bijvoorbeeld spelletjes
(in de kring en daarbuiten) en coöperatieve werkvormen. Daarbij is niet alleen het antwoord maar
ook de weg erheen erg belangrijk en dit bespreken we in de evaluatiemomenten.
Ook het steeds inzichtelijk maken waarom we iets leren is een kenmerk van het Jenaplanonderwijs.
Deze punten wil ik meenemen bij het verder ontwikkelen van dit onderzoek.

Hoofdstuk 5 Wat zie je van de theoretische benadering uit de literatuur terug in de eigen
school/stamgroepwerkelijkheid?
In mijn klas werken we met de methode Rekenrijk. We volgen de methode waardoor we zeker weten
dat alle onderdelen aan bod komen in een schooljaar.
Mijn duo collega en ik willen nog wel eens de methode stilleggen om rekenonderdelen te herhalen,
omdat we beide vinden dat het onvoldoende aan bod komt in de methode voor onze kinderen.
Eén van die onderdelen zijn de tafels.
De methode schenkt veel aandacht aan de verschillende strategieën die gebruikt worden bij het
oplossen van de som. Onze klas vindt het lastig om de strategieën toe te passen, ze kunnen de
sommen wel oplossen maar weten eigenlijk helemaal niet waar de tafels voor dienen en kunnen zich
er geen voorstelling bij maken.
Het gevolg van het maken van de sommen zonder een idee te hebben waar je mee bezig bent is dat
kinderen het niet leuk vinden.
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Een voorbeeld voor het aanleren van de tafel van 4.

We hebben dan ook de indruk dat het voor de kinderen een wirwar aan informatie is, die ze niet
kunnen structureren. We willen ze daarbij gaan helpen.
In de methode komen er ook tempotoetsen aan bod na elke drie blokken, wat ongeveer één keer in
de drie maanden is. Omdat de kinderen in onze klas de tafels nog niet kennen is gebleken dat ze niet
serieus aan deze toetsen werken.
Uiteraard hebben we in onze klas ook sterke rekenaars die de tafels allemaal al kennen. Voor die
kinderen moeten we ook activiteiten hebben, zodat ze geen herhaling krijgen van iets wat ze al lang
kunnen.
In mijn voorgaande onderzoek heb ik ook aangegeven dat onze klas het plezier in school wat verloren
is, wellicht snappen ze sommige onderdelen (de tafels?) niet en worden daardoor onzeker.
De uitdaging voor ons als leerkracht is dan ook het bieden van materiaal waar de kinderen op een
enthousiaste manier veel van leren, in dit geval het automatiseren van de tafels.
Van ouders krijgen we vaak de vraag waarom we de tafels niet meer ‘stampen’ zoals ze dat zelf
vroeger gehad hebben, zij weten immers alle tafels nu nog op te noemen.
Ouders willen ook graag helpen en daar zullen we gebruik van maken.

Hoofdstuk 6 Hoe ga ik de kinderen de tafels op een andere, uitdagendere manier aanleren dan de
methode? Welke materialen heb ik daarvoor nodig? Hoe toets ik de ontwikkeling?
De kinderen in onze klas zijn dol op spelletjes. Ze kunnen erg enthousiast worden van een verhalend
ontwerp, verschillende materialen waar ze mee aan het werk mogen en vinden een uitdaging erg
leuk. De kinderen vinden het soms lastig om elkaar te helpen. Wanneer ze vriendjes kiezen wordt er
snel gespeeld samen. We willen de kinderen stimuleren ook andere klasgenoten te kiezen.
Doel:
Uitdaging:
Start:

Eindonderzoek
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Het aanleren van de tafels 1 t/m 10 (kinderen die het aankunnen mogen de tafel van
11 en 12 daarbij doen)
Alle kinderen moeten vooruit gegaan zijn op de eindtoets ten opzichte van de
starttoets.
Ik kom met een koffer vol tafelmaterialen de klas in
waar de kinderen mee zullen gaan oefenen.
Materiaallijst is te vinden in bijlage 2. Aan de
koffer hangt een envelop met daarop geschreven “De
uitdaging”. In de envelop zit een blad met in het midden
schreven; Wij gaan de tafeluitdaging aan! Ik vertel de
kinderen dat we straks een starttoets tafels gaan maken.
Dit is een blad met 100 sommen, waar de kinderen 3 minuten aan mogen werken. Ik
zal de resultaten en de blaadjes bewaren. Dan gaan we drie weken lang met de tafels
oefenen in verschillende werkvormen behalve werkbladen. Na drie weken krijgen de
kinderen dezelfde toets nog eens en gaan we kijken of ze nu meer sommen goed
kunnen beantwoorden dan bij de starttoets. Toetsen in de bijlage 3 te vinden.
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Activiteiten:

Ik vertel dat de kinderen na drie weken natuurlijk niet ineens alles goed kunnen
maken, maar ik wil wel verbetering zien. Ik vraag wie deze uitdaging met mij aan
gaat? Uiteindelijk gaan alle kinderen de uitdaging aan en schrijven ze allemaal hun
naam op het blad, deze hangen we aan de deur van de klas.
Kinderen die de starttoets volledig foutloos afkrijgen binnen de tijd krijgen later die
dag een moeilijkere starttoets waarop ook de tafels van 11 en 12 staan. Deze toetsen
zijn te vinden in bijlage 4 Alle resultaten zijn in te
vullen op het registratieblad van bijlage 5.
Na het maken van de starttoets krijgen alle kinderen
een eigen tafelboekje. Hier staat helemaal niets in. Voor
de voorkant zie bijlage 6. De kinderen mogen hierin
schrijven wat ze zelf willen, dit kan een tafel zijn die ze
erg moeilijk vinden of alleen een aantal sommen die ze
nog erg moeilijk vinden, enz.
De eerste activiteit die de kinderen uitvoeren is de instructie. Daarna gaan ze drie
weken oefenen met de tafels. Deze oefeningen zijn in te delen in;
1. zelfstandig oefenen (alle materialen zitten in de koffer)
2. samen oefenen (alle materialen zitten in de koffer)
3. coöperatieve oefeningen
4. knutselactiviteiten
5. kringspelletjes
6. evaluatievormen
Hierna per onderdeel uitgewerkt.
Bij bijna alle activiteiten staat het woord MAKKERS. Hier staat beschreven waarmee
je de activiteit kan uitbreiden/aanpassen voor kinderen die Meer Aan Kunnen.

De instructie
Stap 1:
Het is belangrijk dat kinderen weten wat een tafelsom betekent en dat ze hierbij in hun hoofd een
plaatje kunnen maken. Daarom beginnen we klassikaal met het handelingsmodel, zoals eerder al
beschreven. Dit zal voor veel kinderen in de klas al bekend zijn en wellicht zelfs te makkelijk. De
klassikale instructie zal daarom maar heel kort zijn.
Stap 2:
Ik vraag de kinderen waarom we de tafelsommen eigenlijk moeten leren? Ik probeer daarbij zoveel
mogelijk voorbeelden te geven en nodig de kinderen uit mij te helpen.
De voorbeelden die de kinderen geven schrijf ik op het bord. We komen zo tot de conclusie dat je de
tafels heel vaak gebruikt.
Stap 3:
Daarna krijgen de kinderen in de klas de opdracht om
een aantal tafels te tekenen. Ze mogen samenwerken
met de kinderen in hun groepje. Ze kiezen zelf een tafel
(bijvoorbeeld 3 x 5) en tekenen bijvoorbeeld 3 rijtjes
van 5 blokje of 3 kinderen met ieder 5 euro, enz.
Het groepje dat het nog lastig vindt komt bij mij. Voor
hen is het belangrijk dat we het tekenen van de
tafelsommen visueel maken. In de koffer zit een grote
blauwe bak waar allemaal materialen in zitten om tafels
te gaan tekenen. Nadat we kort een aantal getekende
tafelsommen besproken hebben, laat ik de kinderen
zien hoe ze tafelsommen kunnen tekenen d.m.v. rijtjes met blokjes.
Eindonderzoek
Rekenen: de tafels
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Stap 4:
De volgende stap is dat ik kinderen vraag waar we de tafelsommen allemaal tegen komen. Kinderen
zullen dit lastig vinden, samen bekijken we of we tafels kunnen vinden in de klas.
Wanneer dit lukt, nodig ik de kinderen uit om tafels in de school te gaan zoeken en deze in hun
tafelboekje te tekenen. Wanneer kinderen het nog erg lastig vinden mogen ze bij mij blijven zitten en
help ik ze met deze opdracht.
Stap 5:
Ik wil graag de les klassikaal afsluiten door de kinderen te laten vertellen welke tafelsommen ze zijn
tegen gekomen. We trekken samen de volgende conclusies;
- De tafelsommen zijn overal te vinden.
- De tafelsommen kun je schematisch tekenen.
- Tafelsommen zijn ontzettend handig bij het reken en dus is het erg belangrijk om de
tafels te automatiseren.
Stap 6:
Ik vertel de kinderen dat we de komende drie weken gaan werken aan de tafels van 1 t/m 10 om ze
uit ons hoofd te leren. Daarvoor doen we de volgende activiteiten elke dag:
- het klassikaal opzeggen van tafelsommen (dan staan eerst de antwoorden erbij, later
alleen de som zonder het antwoord)
- individueel vijf minuten op de computer
- 30-45 minuten oefenen met materialen uit de tafelkoffer (dit kan zelfstandig oefenen of
samen een spelletje doen zijn)
- een activiteit met de leerkracht (coöperatieve werkvorm, kringspel, knutselactiviteit)
- en evalueren elke dag even hoe het gaat.
Alle activiteiten
1. Zelfstandig oefenen (alle materialen zitten in de koffer)
Tafelhappertjes
Met de tafelhappertjes kunnen de kinderen zelf de tafels
oefenen. Ze geven het goede antwoord op de tafels en kunnen
dit zelf controleren door in het happertje te kijken.
Op de groene happertjes staat steeds één tafel centraal. Op
de rode happertjes staan meerdere tafels door elkaar. Welke
tafels dit zijn staat op de buitenkant van het happertje.
Uiteraard kan hiermee ook in tweetallen geoefend worden.
Flitsboekjes
Met de boekjes kunnen de kinderen de som bekijken, oplossen
en het antwoord zelf op de achterkant controleren. Ook door elkaar kan er geoefend worden door het boekje ‘ergens’ open te
doen en die som op te lossen. Per boekje wordt er één tafel
geoefend.
Flitskaartjes
Alle tafels, tot de tafel van 12, staan op verschillende
flitskaartjes. De kinderen oefenen alle tafels door elkaar. Er
wordt een stapeltje flitskaartjes gepakt en met de somkant naar
boven op de tafel gelegd. Door het kaartje om te keren kan het
kind zichzelf controleren. Is het antwoord goed is dan mag het
kaartje omgedraaid blijven liggen.
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2. Samen oefenen (alle materialen zitten in de koffer)
Kaartje leggen
- twee spelers en een scheidsrechter
- twee pakken kaarten met kaarten van aas (1) tot 10
Beide spelers hebben een pakje gesloten voor zich. Beide
draaien 1 kaart om terwijl ze deze in het midden van de tafel
neerleggen. Deze twee open kaarten vormen een tafelsom,
bijv. speler A legt een 4 neer en speler B een 6, de tafel is dan
4 x 6 of 6 x 4. Wie het eerst het goede antwoord weet mag de kaarten naast zich op een
stapel leggen. Wie heeft aan het eind de hoogste stapel?

Ganzenbord
- twee of meer spelers (max 4 personen)
- het ganzenbord
- een stapel kaartjes (passende kleur bij de kleur van
het ganzenbord)
- pionnen
- een dobbelsteen
Speler 1 begint. Als hij op een gekleurd vakje komt, wordt er
een willekeurig kaartje van de stapel gepakt. Wordt het juiste antwoord gegeven (spelers
controleren dit zelf)? Dan mag de speler de volgende ronde verder. Is het niet goed, dan
moet de speler een beurt overslaan. Gebruikte kaartjes kunnen gewoon weer onderop de
stapel en opnieuw worden gebruikt. Word je getroffen door de bliksem (vakjes 9, 49, 58)
dan moet je terug naar start.

Tafels meppen
- twee spelers en een scheidsrechter
- stapel antwoordkaarten voor aan de muur
- stapel somkaarten voor op de grond
- twee vliegenmeppers
- kneedpropjes om de antwoordkaarten aan
de muur te plakken
De antwoordkaarten worden door de kinderen op de muur geplakt met kneedpropjes. De
somkaarten worden op de grond gelegd naar het punt waar de spelers moeten beginnen. De
scheidsrechter draait een som om en noemt deze hardop. Wanneer de spelers het antwoord
weten gaan ze zo snel mogelijk naar het antwoordkaart en “meppen” daarop, wie was het
snelst?

Tafels rollen
- twee spelers
- twee dezelfde “tafels rollen” bladen
- twee verschillende kleuren fiches (voor elke
speler één kleur)
Rol met 2 dobbelstenen. Vermenigvuldig beide getallen met
elkaar. Bijvoorbeeld: Je rolt een 6 en een 2, de tafelsom is dus
6 x 2. Leg een fiche op het antwoord. Nu is de andere speler aan de beurt, wie heeft als eerst
zijn kaart vol gelegd met fiches?

Eindonderzoek
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Rol een tafelsom
- twee spelers
- één speelblad (extra bladen in kopieermap)
- een dobbelsteen (of twee)
- een rekenmachine
De spelers gooien om beurten met een dobbelsteen en maken
keersommen door het gegooide getal in een leeg vakje te zetten en de som uit te rekenen.
Dan is de andere speler aan de beurt. Aan het eind van het spel tellen de spelers alle
antwoorden bij elkaar op, het hoogste getal heeft gewonnen. Voor het optellen kan een
rekenmachine gebruikt worden. Dit spel kan een stuk moeilijker gemaakt worden door het
spel te spelen met twee dobbelstenen.
Kamertje verhuur(moeilijk spel!)
- twee spelers
- één speelblad (extra bladen in kopieermap)
- twee verschillende kleurpotloden
- twee dobbelstenen
Beide spelers zetten hun naam bovenaan het blad en geven
daar aan met welke kleur ze spelen. In het hotel zijn alle kamers
te huur, dit willen beide spelers. De eerste speler gooit met twee dobbelstenen. Alle ogen
moeten vermenigvuldigd worden met de tafel van 3, 6, 7 of 8 (afhankelijk van het
speelblad). De speler zoekt het goede getal en zet een streepje door twee punten rond dit
getal met elkaar te verbinden. Is hiermee een vierkantje ontstaan? Dan mag de speler die
kleuren in zijn eigen kleur en nog eens verder gooien. Is het geen vierkantje geworden dan is
nu de andere speler aan de beurt. Wie heeft er de meeste ‘kamers’ gekleurd als het hele
hotel vol is? Bij dit spel kan met twee keer 6 gooien ook het getal 12 x 3 ontstaan.
3. Coöperatieve oefeningen
Check in duo’s
In de klas worden tweetallen gemaakt door de leerkracht. De kinderen maken deze opdracht
in hun tafelboekje. Kind 1 zegt tegen kind 2 welke tafel hij nog lastig vindt, bijv. de tafel
van 8. Kind 1 gaat deze nu helemaal uitschrijven in zijn tafelboekje terwijl hij hardop zegt hoe
hij de antwoorden heeft uitgerekend of wellicht al uit zijn hoofd kent of al weet. De
verschillende strategieën zijn voor deze opdracht door de leerkracht voorgedaan/
opgenoemd zodat de kinderen nu weten welke strategieën ze nu allemaal toe kunnen
passen. Kind 2 moet controleren of kind 1 het goed doet en misschien corrigeren als dit
nodig is. Daarna wisselende de kinderen van taak.
Wandel en wissel uit
De leerkracht schrijft van te voren een tafel op een sticker. Alle kinderen krijgen een sticker
op hun shirt geplakt zodat deze voor anderen zichtbaar is. De kinderen moeten van hun som
het goede antwoord weten. Alle kinderen gaan nu door de ruimte lopen, wanneer de
leerkracht “stop” zegt zoeken de kinderen een kind dat dichtbij staat op en beantwoorden
elkaars som, daarna mogen ze weer verder gaan lopen.
Een variant hierop is dat kinderen stoppen wanneer de muziek uit gaat en dan een kind
dichtbij zoeken. Of de kinderen lopen door de ruimte en lossen elkaars sommen op, hebben
ze een goed antwoord krijgen ze een punt. Wanneer je 10 punten hebt gehaald mag je op de
grond gaan zitten.
Mix en ruil
De kinderen krijgen allemaal een kaartje met een getal erop. De kinderen bedenken daar een
som bij. Ze lopen nu door de ruimte. Wanneer de leerkracht stop zegt zoeken de kinderen
Eindonderzoek
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een ander kind op dat dichtbij staat en vragen de som aan de ander. Als het antwoord goed is
(staat op het kaartje) prijzen ze de ander, anders verbeteren ze de ander. Ze ruilen nu van
kaartje en lopen weer door de ruimte heen.
Binnencirkel buitencirkel
De groep is in tweeën gesplitst. Er is een binnen en buitencirkel gemaakt. De kinderen kijken
elkaar aan. De leerkracht geeft aan dat de buitencirkel sommen mag noemen die de
binnencirkel moet oplossen (daarvoor moeten de kinderen in de buitencirkel de antwoorden
wel weten!). Na een aantal minuten moeten de kinderen van de buitencirkel drie kinderen
naar rechts opschuiven en beginnen ze weer. Hierin kan gevarieerd worden met het
doorschuiven van de binnen- en buitencirkel of wie de sommen opnoemt of de antwoorden
mag geven.
4. Knutselactiviteiten:
De wc-poster
Alle kinderen krijgen een blad met alle tafels met antwoorden daarop. Ook zijn er
verschillende plaatjes van wc-rollen en gekleurd A3 papier. De kinderen kiezen de tafels uit
die ze nog niet zo goed kennen en maken daar een poster van.
Alle wc-posters gaan aan het eind van de dag mee naar huis en worden op de wc
opgehangen. Kunnen ze de tafels zo hard opzeggen dat iedereen die thuis is hoort dat ze met
de tafels bezig zijn? Enkele materialen voor de wc-poster zijn te vinden in bijlage 7.
MAKKERS: De tafels van 11 en 12 zijn ook aan te bieden bij het maken van de poster.
Tafeltekening
De kinderen krijgen een wit A4 blaadje. De leerkracht vraagt een aantal kinderen op hun
moeilijkste tafelsom op te zeggen, bijvoorbeeld 5 x 9 =. De leerkracht schrijft vijf moeilijke
tafelsommen op het bord. Nu moeten de kinderen een tekening maken waar de vijf
tafelsommen in voorkomen. Bijvoorbeeld; een feestje met op tafel vijf zakjes snoep waar
steeds negen snoepjes in zitten, een popconcert waarop je vijf rijen van negen stoelen op kan
zien. Wanneer de tekening klaar is mogen ze hem aan een maatje laten zien, kan die de vijf
moeilijke tafelsommen vinden?
MAKKERS: De tafels van 11 en 12 kunnen hierin meegenomen worden. De makkers samen
bedenken vijf eigen tafels die ze in hun tekening verwerken, kunnen ze op elkaars tekening
de tafelsommen ontdekken?
Antwoordentekening
De kinderen maken op een wit A4 blaadje één cijfer, ze kiezen tussen de 2
en 9. Daarna zetten ze alle antwoorden van die tafel in dit cijfer en kleuren
het cijfer helemaal mooi in, zodat het een kunsttekening wordt.
MAKKERS: Moeilijkere tafels aanbieden of doorgaan met de antwoorden
opnoemen tot het cijfer vol is, dus ook boven de 10 x …
Tafelrupsen
Deze activiteit is niet zo moeilijk en daarom meer geschikt voor de kinderen die
de tafels nog erg lastig vinden. Op verschillende ronde vouwblaadjes worden de
antwoorden van de tafels geschreven, deze worden aan een iets groter
vouwblaadje geplakt zodat het eruit ziet al een rups. Zorg dat de verschillende
tafels op verschillende kleuren gemaakt worden, deze worden in de klas
opgehangen en zorgen voor een visuele ondersteuning voor kinderen die de
tafels moeilijk vinden.
MAKKERS: De tafels van 11 en 12 zou gemaakt kunnen worden, maar deze
activiteit is eigenlijk iets te makkelijk voor deze kinderen.
Eindonderzoek
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5. Kringactiviteiten
Strandbal tafelen
In de kring gooien de kinderen een strandbal over naar elkaar en noemen daarbij steeds een
tafel op. Dit wordt eerst een rondje geoefend daarna proberen de kinderen het zo snel
mogelijk te doen. En variant is het alleen opnoemen van de antwoorden van een afgesproken
tafel, kunnen de kinderen daarbij de bal meteen verder gooien zonder vast te houden?
Tafels opnoemen
Op het bord wordt een hele tafel opgeschreven. Samen met de kinderen worden de
antwoorden middels de strategieën achter de sommen gezet. Nu gaat de leerkracht met de
kinderen samen de tafel opnoemen (klassikaal) Hierbij kan het tempo opgevoerd worden.
De antwoorden kunnen ook weggehaald worden, kunnen de kinderen dan nog steeds de
tafel samen opnoemen?
Ik heb…wie heeft…
In de koffer zit een spel met 34 kaarten. Op de kaarten staat steeds “Ik heb..(bijv. 24)..wie
heeft…(bijv. 7x8)”. De kinderen moeten kijken of zij het antwoord van de som in hun hand
hebben. Ze mogen dan opstaan en hardop zeggen wat er op hun kaartje staat. Als het goed is
staat het antwoord van de laatste som op het eerste kaartje. Dit spel kan ook door een
groepje kinderen gespeeld worden.
Hotbal
De groep wordt verdeeld in tweeën. Iedere groep krijgt een bal. De leerkracht beslist welke
groep er mag beginnen. Deze groep staat op en gooit naar elkaar over. Elk kind mag de bal
pas verder gooien als hij de antwoorden van de (afgesproken) tafel kan opnoemen, dus
bijvoorbeeld 3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/3/6/9/enz.
Wanneer er een antwoord fout is, het langer dan 3 seconden duurt of de bal op de grond
komt is de groep af. De groep moet dan gaan zitten en tegelijkertijd mag de andere groep
opstaan en gaan overgooien met dezelfde antwoorden van de afgesproken tafel.
Bewegen op de tafelsommen
De leerkracht bespreekt samen met de kinderen een aantal bewegingen. Er moeten
bewegingen worden bedacht voor de volgende onderdelen;
getal
x
getal
=
antwoord
Bijvoorbeeld:

spring op 5 / draai op x / spring op 4 / handen omhoog op = / zwaaien op 20

Nodig de kinderen uit om zelf een “tafeldansje” te bedenken.
Look up – Look down
Van te voren wordt een tafel afgesproken bijv. de tafel van 6. Alle kinderen kijken naar de
grond, de leerkracht zegt hierbij “look down”. Wanneer de leerkracht “look up” zegt moet de
gekozen leerling de tafel 1x6 opnoemen en bij het opkijken kijkt hij specifiek naar een ander
kind. Het andere kind moet het antwoord geven. Daarna wordt weer gezegd “look down”. De
leerling die net gekozen is weet dat hij nu 2x6 moet zeggen en bij “look up” specifiek naar
een leerling moet kijken.
Een variant op Itsje Ni Go
De kinderen gaan in de kring staan/zitten.
Het spel begint door iemand die een zelfgekozen getal bijv. 8 noemt en daarbij de linker- of
rechterhand in de lucht steekt (dit is de Itsj).
Het kind aan de kant van de opgestoken hand zegt nu “Keer” en houdt daarbij de linkerarm
gebogen boven het hoofd in de richting van de rechterbuur (dit is ni).
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De volgende persoon die iets zegt, is de persoon rechts van de “keer-persoon”. Deze zegt
weer getal en tegelijkertijd een naam van iemand in de kring en wijst daarbij naar die
persoon in de kring (dit is go).
Het spel moet een beetje vlot gespeeld worden, hoe lang kan het volgehouden worden.
Het spel kan moeilijker gemaakt worden door de kinderen te laten kiezen welke kant ze op
willen wijzen, nu moeten alle kinderen in de kring goed opletten of ze aan de beurt zijn.
6. Evaluatievormen
Evaluatiewiel
Alle kinderen in de klas krijgen een wit blaadje en vouwen deze horizontaal en verticaal
dubbel. Wanneer ze het blaadje open doen hebben ze nu een blad dat in vier stukken
verdeeld is. In de vier delen gaan ze nu antwoord geven op de volgende vragen. Dit mag door
middel van schrijven of tekenen. De vragen worden op het bord geschreven.
Vraag 1: Van welke activiteit heb jij het meest van de tafels geleerd?
Vraag 2: Met wie kon je erg goed de tafels leren?
Vraag 3: Welke tafel zou je nog willen beter willen leren?
Vraag 4: Hoe wil je ervoor zorgen dat je de tafels niet meer vergeet?
Als alle kinderen klaar zijn mogen een enkele kinderen voor de klas vertellen wat ze allemaal
opgeschreven of getekend hebben.
Sterevaluatie
Alle kinderen mogen met een klein voorwerp van zichzelf in een kring komen staan. De
leerkracht legt iets van zichzelf (sleutels) in het midden van de kring. Ik vertel de kinderen dat
ze straks een aantal stellingen krijgen en ze voor zichzelf moeten beslissen of ze het met mij
eens zijn of niet. Wanneer ze het met mij eens zijn mogen ze hun voorwerp dichtbij het
voorwerp van de leerkracht leerleggen anders iets verder ervan af. Voorbeeldstellingen zijn:
- Ik ken de tafel van 8 nu heel goed.
- Ik heb op school hard gewerkt aan het verbeteren van mijn tafelkennis.
- Ik heb thuis hard gewerkt aan het verbeteren van mijn tafelkennis.
- Ik vond het fijn dat we geen werkbladen hebben gebruikt.
- Ik vind het fijn dat we de computer hebben gebruikt.
- Ik vind het spelen van spelletjes een fijne manier om te tafels te leren.
- Enz.
Evaluatiewandeling
De kinderen gaan in tweetallen een wandeling door de school en over het schoolplein
maken. Tijdens deze wandeling houden de kinderen een gesprek over de tafelkoffer. De
leerkracht vertelt voor de wandeling dat er bij terugkomst duidelijk moet zijn waarom de
kinderen de tafelkoffer leuk/niet leuk/moeilijk/effectief/enz. vonden.
Wanneer de kinderen terugkomen van de wandeling mogen ze de uitkomst van de ander in
de kring vertellen.
Eind:
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Hoofdstuk 7 Hoe is het gegaan en welke vervolgstappen zou ik willen nemen in mijn klas en team?
Voordat ik begin met evalueren wil ik zeggen dat dit een fantastisch project was! De kinderen en ik
hebben hiervan genoten!
Ik deel mijn evaluatie op in een aantal stukken, namelijk:
1. Evaluatie van de start/instructie
2. Evaluatie van het werken met de tafelkoffer
3. Evaluatie van de maandviering
4. Evaluatie van de behaalde resultaten
5. Mijn conclusie
6. Mijn aanbevelingen aan mijn collega’s
1. Evaluatie van de start/instructie
Ik had de grote koffer op de middentafel neergezet en stond de kinderen op te wachten bij de deur.
De kinderen die het lokaal binnen kwamen gingen meteen nieuwsgierig naar de koffer en al snel was
er een groepje kinderen aan het discussiëren wat voor uitdaging dit zou kunnen zijn.
In de kring heb ik de kinderen verteld wat de uitdaging was en vroeg ze of ze deze aan willen gaan.
Een aantal kinderen wilde niet mee doen. In de kring hebben we besproken waarom ze niet mee
wilden doen.
Ze vertelden dat ze de tafels niet goed kennen. Ik heb de kinderen duidelijke gemaakt dat het niet de
bedoeling is dat je na 3 weken alle tafelsommen kent, maar dat elk kind zich volledig inzet en na 3
weken zelf kan zien dat je vooruit bent gegaan, iets meer tafels kent dan voordat je ging oefenen.
De kinderen wilden nu wel meedoen.
Het tafelboekje werd meteen leuk ontvangen en de kinderen hebben direct een aantal tafels
opgeschreven, vooral de tafel van 6, 7 en 8 worden als moeilijk ervaren.
Het spreekt de kinderen ook enorm aan dat we geen werkbladen gaan gebruiken en ze toch de tafels
zullen leren. Bijna alle kinderen hebben er meteen zin in!
De instructie was, zoals ik al verwacht had, makkelijk voor de kinderen. Een klein groepje heeft na de
instructie nog bij mij gezeten. Het gaat hier om een NT2 leerling en twee leerlingen die moeite
hebben met hun concentratie. Eén leerling wilde erbij zitten omdat zij erg onzeker is.
De kinderen vonden het aanvankelijk erg moeilijk om tafels te zoeken in de klas. Toen ik een aantal
voorbeelden gaf werden de kinderen steeds enthousiaster. Al vrij snel praatten de kinderen door
elkaar en stonden op van hun plek om elkaar allerlei tafels te laten zien.
Erg leuk om de kinderen zo enthousiast te zien. De klas is best druk en onrustig, desondanks zijn ze
wel allemaal met de opdracht bezig.
2. Evaluatie van het werken met de tafelkoffer
Ik heb bewust niet alle spelletjes in één keer aangeboden. Ik heb ervoor gekozen eerst de spelletjes
die je alleen of met zijn tweeën kunt spelen aan te bieden. Daarna pas de spelletjes die je met een
groepje kan spelen.
De koffer biedt genoeg uitdaging voor de MAKKERS. De kinderen die het aanleren van de tafels
moeilijk vinden moeten gestimuleerd worden om ook moeilijkere spelletjes te proberen. De kinderen
in de klas willen elkaar graag helpen.
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Aan het eind van de eerste week hebben de kinderen een tafelposter gemaakt. Ze zijn wat
overmoedig en denken dat ze alle tafels al kennen. Wanneer ik ze vertel wat ze moeten doen om hun
tafeldiploma te halen zegt een jongen; “Juf, voor de zekerheid plak ik toch maar alle tafels op mijn
wc-poster, want dan kan ik ze nog eens oefenen.” Veel kinderen volgen zijn voorbeeld.
Op de middag dat de wc-poster mee naar huis ging heb ik de ouders middels een digiduif
(communicatiemiddel met de ouders) op de hoogte gesteld van ons project.
Deze brief is ook te vinden in bijlage 8.

Brief die middels digiduif naar ouders verstuurd is.

De kringspelletjes en coöperatieve werkvormen hebben we in de speelzaal gedaan. Hier is wat meer
ruimte. De klas is beweeglijk en vindt het daarom ook heerlijk om wat meer ruimte te krijgen.
Het spel ‘een variant op Itsj Ni Go’ was te lastig voor de kinderen.
Elke dag hebben we besproken hoe het werken met de tafelkoffer is gegaan.
Kinderen benoemen snel of het rustig of onrustig was in de klas, maar dit is niet relevant aangezien
alle kinderen dan wel erg luidruchtig waren maar wel met de tafels bezig waren.
Na een aantal keer evalueren kunnen kinderen beter benoemen wat ze geleerd hebben en wat ze de
volgende dag verder willen leren.
Ik had ingeschat dat onze klas zo’n 20-30 minuten met de tafelkoffer zou kunnen werken voordat het
te onrustig zou worden en we zouden moeten stoppen. Dit was echter helemaal niet het geval. De
kinderen vonden het zelfs jammer dat we na een uur moesten stoppen. Aan het begin van elke dag
was er wel een kind dat kwam vragen of we vandaag weer met de tafelkoffer gaan werken.
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3. Evaluatie van de maandviering
Tijdens dit project was toevallig al gepland dat we een maandviering zouden hebben.
In plaats van een voorstelling op het toneel heb ik ervoor gekozen alle ouders in onze klas uit te
nodigen.
We hebben hiervoor een uitnodiging gemaakt.

Twee kinderen presenteerden deze bijeenkomst, waar wel 20 ouders van de 29 kinderen op af waren
gekomen.
De ouders hebben eerst spelletjes uit de tafelkoffer met hun eigen kind gespeeld en hebben daarna
geprobeerd hun tafeldiploma te halen. Voor het tafeldiploma moet je 100 sommen foutloos maken
in 3 minuten. Terwijl de ouders hiermee bezig waren konden de kinderen de nakijksleutel gebruiken
en keken meteen de gemaakte sommen na. 10 van de ouders hebben hun tafeldiploma gehaald.
Sommige kinderen vonden het best lastig dat hun ouders het niet gehaald hadden. Ouders
reageerden wel heel goed door onder andere te zeggen dat ze toch hun best hebben gedaan en dat
dát het belangrijkste is. Voor mijn klas is dit een mooie les!
Ik had zelf niet snel gedacht aan het uitnodigen van de ouders in de klas, maar nu het zo uitkwam
was het eigenlijk ontzettend leuk. Ik kreeg ook veel complimenten voor deze bijeenkomst.
Hoe leuk het was heb ik geprobeerd vast te leggen in een aantal foto’s;
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4. Evaluatie van de behaalde resultaten
Tot nu toe is in de evaluaties te lezen dat het een leuk project was, de kinderen enthousiast zijn en
we ouders een inkijkje hebben gegeven in waarmee wij bezig zijn in de klas.
Mijn doel om kinderen te laten zien dat leren ook erg leuk kan zijn is gelukt. Maar zijn de kinderen
hiermee ook vooruit gegaan in hun ontwikkeling?
Om dit te ontdekken heb ik het registratieblad ingevuld voor mijn klas.

Registratieblad tafels groep

___________

4

___________

datum

____

10 mei 2016

________

Score

+ aantal
sommen

Namen

starttoets

Zakaria

20*

Voor weinig vakken enthousiast, maar is hier steeds
enthousiast mee aan het werk gegaan.

24

+4

Narek

11*

Vind het lastig met anderen te werken, kiest voor spelletjes
die hij alleen kan doen.

24

+13

Solin

11

Prima werkhouding, vindt het erg lastig. NT2 leerling

29

+18
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Dany

13*

Resultaat eerste toets valt wat tegen, ik had hem hoger
ingeschat. Goed gewerkt/vaak te gezellig.

21

+8

Michiel

31

Vindt het lastig. Snel zijn concentratie kwijt.

44

+13

Tijn

12

Begin toets valt wat tegen, ik had hem hoger ingeschat.
Vaak te gezellig met werken.

51

+39

Nick

7*

Prima werkhouding, resultaat begintoets valt erg tegen.

25

+18

Nine

29

Goed gewerkt.

29 40

+11

Casper

31*

Prima gewerkt.

52

+21

Oskar

31

Heel enthousiast. Is qua stem heel erg aanwezig, maar alles
gaat over de tafels.

42

+11

Ties

12*

Soms moeite met concentratie. Goede werkhouding.

38

+26

Michelle

16

Soms is het te gezellig. Goed gewerkt.

32

+16

Jaydin

41

Heel enthousiast over de spelletjes.

58

+17

Fleur

14*

Goede werkhouding. Heel secuur aan het werk, is te merken
in tempo.

19

+5

Angelina

42

Goede inzet, heel onzeker over zichzelf.

51

+9

Ryan

8*

Moeite met concentratie. Wel een goede werkhouding.

12

+4

Nikki

16*

Moeite met concentratie. Is wel enthousiast vooral over het
eigen tafelwerkboekje.

38

+22

Lola

10*

Enthousiast aan het werk gegaan. Heeft zelfs een spel van
thuis meegenomen.

23

+13

* Deze kinderen hebben de sommen in volgorde gemaakt en niet gezocht naar de makkelijkste sommen om die eerst op te lossen.

Registratieblad tafels groep

___________

5

___________

datum

____

10 mei 2016

________

Score
eindtoets

Score
Namen

starttoets

+ aantal
sommen

Observatie

Daan

36*

Enthousiast aan het werk gegaan. Zoekt uitdaging.

Daan

29*

Heel serieus aan het werk gegaan. Enthousiast over de
moeilijkere spelletjes. +leerling

37

+8

Juliette

43*

Ik had het hoge resultaat bij de starttoets niet verwacht.
Goede werkhouding.

66

+23

Max

20

Heel enthousiast over de spelletjes.

40

+20

Mathias

30

Moeilijk te stimuleren. Kan meer dan hij laat zien. Wil vaak
geen spelletjes doen. Onzeker?

54

+24

Anouska

22

Serieuze leerling. Goede werkhouding.

45

+23
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Angel

42

Enthousiast aan het werk gegaan met de spelletjes. Serieus
ook.

Misha

30*

Soms lastig te stimuleren, vooral onzekerheid. Vindt alles
kinderachtig, dat is jammer.

48

+28

Enya

8*

Goed aan het werk gegaan. Heel serieus.

40

+32

Yairo

10*

Enthousiast over de spelletjes. Vindt het soms lastig zijn
concentratie vast te houden.

27

+17

Diego

35*

Serieuze leerling, goede starttoets. Wil graag zijn
tafeldiploma halen.

71

+36

39

57

+15

* Deze kinderen hebben de sommen in volgorde gemaakt en niet gezocht naar de makkelijkste sommen om die eerst op te lossen.

De kinderen hebben prachtige resultaten behaald. Allemaal zijn ze vooruit gegaan.
Twee meisjes hadden in eerste instantie minder of hetzelfde aantal sommen gemaakt als de eerste
keer. Ik heb met deze meiden apart de toets nog eens afgenomen. Deze meiden hebben beide een
lastige thuissituatie, zoveel invloed kan dat dus hebben. In een rustigere omgeving deden de meiden
de toets beter. Om er zeker van te zijn dat zij geen slechte resultaten zouden hebben heb ik de klok
10 seconden langer door laten lopen. Dit bleek bij het nakijken niet eens nodig te zijn.
Ik heb bewust gekozen om eerst de begintoets uit te delen en door de kinderen te laten bekijken aan
het eind van het project, omdat ik niet wil dat kinderen het gevoel hebben dat ze de tafels niet
kennen na een starttoets en het daarom eigenlijk al opgeven om de tafels te gaan leren.
Nadat alle kinderen de begintoets bekeken hadden heb ik de eindtoets uitgedeeld. Het was absoluut
goud waard om te zien hoe blij de kinderen van zichzelf werden, omdat ze zelf konden zien hoeveel
ze nu goed hadden gemaakt.
Iedereen kon dus zelf zien hoe goed ze vooruit zijn gegaan! Deze manier heeft het zelfvertrouwen
van de kinderen zeker verhoogd!
Om deze resultaten vast te houden heb ik de kinderen uitgelegd dat ze de tafels regelmatig moeten
herhalen en dat we dat samen in de klas ook kunnen doen. De kinderen willen graag over een aantal
werken nog eens een week met de tafelkoffer aan het werk.
Aan het eind van de dag heb ik ook de ouders op de hoogte gesteld middels digiduif;
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5. Mijn conclusie
Om een conclusie te trekken herhaal ik hier eens nog eens mijn onderzoeksvraag:
Mijn onderzoeksvraag:
Wat ik bereikt wil hebben:

Kan ik het rekenen uit de methode clusteren en op een andere manier
aanbieden dan het volgen van de methode?
Ik wil het rekenwerk uit de methode clusteren. Eén van de onderdelen wil ik graag
een aantal weken aanbieden op verschillende manieren, los van de methode. Ik wil
gebruik maken van spellen, kringgesprekken en coöperatieve werkvormen.
Ik wil een begin- en eindmeting maken, zodat ik kan zien of kinderen dit onderdeel
van het rekenen beheersen. Naast dit alles vind ik het belangrijk dat kinderen plezier
hebben op school, omdat dit het leren bevordert. Ik wil dus weten of kinderen
gemotiveerder en met meer plezier aan het werk gaan, door verschillende
evaluatievormen te gebruiken.

De kinderen van groep 5 zouden aan het eind van het jaar hun tafeldiploma moeten kunnen halen.
Dit betekent dat ze 100 tafelsommen in 3 minuten foutloos zouden moeten kunnen maken. Een
aantal kinderen komt hiermee wel in de buurt, maar niemand heeft het al behaald.
De kinderen van groep 4 hebben nog een tijd om te oefenen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de
kinderen met de tafels blijven oefenen dit volgend jaar haalbaar is.
De kinderen beheersen dit onderdeel van rekenen nog niet, wel is bij alle kinderen te zien dat ze in
2,5 week door middel van het spelen van veel spelletjes, werken met kringspellen en coöperatieve
werkvormen,vooruit gegaan zijn.
Wellicht nog belangrijker is dat kinderen het ontzettend leuk vonden om met de tafelkoffer te
werken en samen te spelen. Een mooie opmerking van Anouska was dan ook “Juf, ik vond het super
leuk om met de tafelkoffer te werken en ik ben ook beter geworden in de tafels. Terwijl ik eigenlijk
helemaal niet door had dat ik aan het leren was.”
Een aantal kinderen vroeg zich zelfs af waarom we nog niet even verder gingen met de tafelkoffer.
Ik heb aan het begin van het project aan de kinderen duidelijk gemaakt dat het niet noodzakelijk is
dat de kinderen hun tafeldiploma halen, maar wel dat we allemaal vooruit zouden moeten kunnen
gaan.
Soms vond ik het lastig om de kinderen los te laten. Het is hun eigen verantwoordelijkheid om met
de tafels aan de slag te gaan. Ik heb in kringgesprekken benoemd dat het misschien goed is om juist
de tafel die je niet zo goed kent nog eens te oefenen en niet te kiezen voor de tafels die je al kent.
Toch ligt deze verantwoordelijkheid bij de kinderen en heb ik mijn best gedaan mij daar niet te veel
mee te bemoeien.
Ook geeft het spelen van spelletjes nogal wat rumoer door de klas. Ik heb bewust alleen de kinderen
aangesproken die niet met de tafelspelletjes bezig zijn en heb daarnaast alleen ingegrepen wanneer
de kinderen last van elkaar hebben.
Uit observatie blijkt echter dat de kinderen helemaal geen last van elkaar hebben,dat ze allemaal met
de tafels bezig zijn en alleen ik soms last heb van het geluid.

6. Mijn aanbevelingen aan mijn collega’s
Het werken aan dit project is echt een aanrader aan mijn collega’s. Ik heb wel een aantal
aanbevelingen;
Maak de inleiding van het project zo leuk en spannend dat alle kinderen hiermee aan de slag
willen. Teken met z’n allen ook het formulier waarop staat dat we de tafeluitdaging aan
gaan. Ik heb hier bij kringspellen soms aan gerefereerd wanneer een aantal kinderen de tafel
die we oefenden te makkelijke vond. Ik gaf aan dat we met z’n allen de uitdaging aan zijn
gegaan en dat we daarom elkaar ook helpen.
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Wanneer er kinderen niet mee willen doen, bespreek ik met de klas. Wat is de reden dat ze
niet mee willen doen? Zijn ze om bang te falen? Is dat erg in onze klas? Kunnen we er samen
ervoor zorgen dat dat niet zal gebeuren? Enz.
Leerkrachten weten goed dat de tafels heel waardevol kunnen zijn voor de kinderen.
Kinderen in de klas zien dit vaak niet zo. Ik vond het lastig om dit aan de kinderen duidelijk te
maken. De leerkracht kan ook een rijtje sommen op het bord schrijven waarbij de tafels
gebruikt kunnen worden om de som op te lossen. Ik denk hierbij aan sommen als;
oppervlakte berekenen, staartdelingen, deeltafels/deelsommen, geldrekenen, enz.
Betrek ouders bij dit project. Zij willen graag hun kinderen helpen. Ik heb duidelijk in de
communicatie vermeld dat het hier gaat om maximaal 5 minuten per dag met elkaar aan het
werk. Dit om te voorkomen dat kinderen overvraagd worden thuis. Het is nog een leuk idee
om een lijstje temaken met suggesties die ouders met hun kinderen thuis kunnen doen.
Maak voldoende tijd vrij in het rooster. Ik dacht dat de kinderen niet langer dan een half uur
hun concentratie vast zouden kunnen houden, maar dat bleek makkelijk het dubbele te
zijn. Wij hebben bewust gekozen om de rekenmethode die we op school volgen even los te
laten en ons volledig te richten op de tafels.
Ik heb het project in bijna drie weken gedaan, maar had te weinig te tijd om alle activiteiten
te kunnen doen met de kinderen. Ik moest dit verslag op tijd af hebben en heb daarom
gekozen voor het afronden, maar een extra week had zeker mogelijk geweest.
Er zijn veel spelletjes te vinden op het internet waarbij de kinderen de tafels kunnen leren. Ik
heb gezocht naar de spelletjes en oefeningen die op tijd gaan. Dit is ook een mooie manier
voor ouders om thuis hun kind te laten oefenen. Er kan een lijstje gemaakt worden met sites
waarop gekeken/geoefend kan worden.
Ik heb alle spullen in de tafelkoffer gelamineerd zodat het duurzaam is, dit is wel aan te
raden het wordt door de kinderen intensief gebruikt.
Gezien de tijd heb ik de kringspelletjes en coöperatieve werkvormen maar één en soms twee
keer kunnen uitvoeren. Het is zeker de moeite waard om dit nog een aantal keer te doen met
de klas omdat ze dan beter door hebben wat de bedoeling is en het spelelement in sommige
activiteiten meer naar voren kan komen.
Ik heb ervoor gekozen de kinderen na de starttoets niet te laten zien wat hun resultaat was,
omdat ik bang was dat een aantal kinderen zou denken dat ze het toch nooit zullen halen
(hun tafeldiploma). Ik heb echter ook geen andere manier gebruikt om de kinderen wel een
doel voor zichzelf te laten stellen. Het zou voor de kinderen misschien goed zijn om zichzelf
een doel te stellen, die ze aan het eind van de periode kunnen toetsen, hierdoor weten ze
nog beter waarom ze oefenen.
De kinderen vonden het tafelwerkboekje, waar niets in stond, erg leuk. Ze hebben allemaal
een aantal volledige tafels opgeschreven, kinderen lijken dit erg prettig te vinden. Achteraf
gezien hadden we in een kringgesprek best samen kunnen bespreken wat je nog meer in het
tafelwerkboekje kan doen. Bijvoorbeeld het bijhouden van de sommen die je moeilijk vindt
omdat nog daar eens naar te kijken, een klasgenoot vragen een tafeltoetsje te maken voor je
zodat je die kan doen of het van opschrijven wat je graag bereikt wil hebben aan het eind van
het project.
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Ik kan na bijna drie weken met deze tafelkoffer gewerkt te hebben eigenlijk één ultieme
aanbeveling doen; Ga aan het werk met de tafelkoffer in de klas, de kinderen hebben enorm
veel plezier samen, werken eens met andere kinderen dan hun eigen vriendjes samen en ze
leren de tafels beheersen!

Hoofdstuk 8 Verantwoording, relatie basisprincipes, kwaliteitscriteria en jenaplankernkwaliteiten,
gekoppeld aan de hoe-vraag.
De 20 basisprincipes van het Jenaplanonderwijs zijn te verdelen in drie groepen. Deze drie groepen
en de bijgehorende basisprincipes zijn hieronder weergegeven.
De basisprincipes die bij de tafelkoffer horen heb ik gemarkeerd.
Groep 1: Basisprincipes over de mens:
1. Elk mens is uniek; zo is er maar 1. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare
waarde.

2. Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt
door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid.
Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu religie,
levensbeschouwing of handicap geen verschil uitmaken.
3. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig:
met andere mensen;
met de zintuiglijke waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur;
met de niet zintuiglijk waarneembare werkelijkheid.
4. Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken
5. Elk mens wordt als een cultuurdrager en -vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en
aangesproken.

Groep 2: Basisprincipes over de samenleving
6. Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde
respecteert.

7. Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders
identiteitsontwikkeling.

8. Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met
verschillen en veranderingen wordt omgegaan.
9. Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en wereldruimte
beheert.
10. Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in
verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt.

Groep 3: Basisprincipes over het onderwijs
11. De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt door de
maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook invloed op.

12. In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en samenleving tot
13.
14.
15.
16.

pedagogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken.
In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de kinderen als aan
de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd voor de hier
geschetste ontwikkeling van persoon en samenleving.
In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen.
In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten
gesprek, spel, werk en viering.
In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats, naar leeftijd en
ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren.
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17. In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid
leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van de
kinderen een belangrijke rol.
18. In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en
onderzoeken.
19. In de school vinden gedrag- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de
eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in samenspraak met hem.
20. In de school worden verandering en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces
wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken.

Naast de basisprincipes zijn door Kees Both zes kwaliteitskenmerken opgesteld waaraan het
Jenaplanonderwijs te herkennen is.
1. Een jenaplanschool is ervaringsgericht
2. Een jenaplanschool is ontwikkelingsgericht
3. Een jenaplanschool is coöperatief
4. Een jenaplanschool is wereldoriënterend
5. Een jenaplanschool is kritisch
6. Een jenaplanschool is zinzoekend
Het werken met de tafelkoffer is samenwerkend leren en wordt in basisprincipe 3 genoemd. Het gaat
hierbij om samenwerken, helpen, zorg dragen voor elkaar, samen spreken, samen spelen, samen
beslissen, samen vieren. Dat alles maakt een Jenaplanschool een lees- en werkgemeenschap. Leren is
sociaal leren, samen problemen oplossen, samen evalueren.
In het boek “Jenaplan, school waar je leert samenleven” wordt gesproken over de 7 essenties. Dit zijn
essentiële vaardigheden die een kind moet bezitten. De 7 essenties zijn verdeeld in 7 indicatoren. Dit
alles staat in een tabel. De tabel heb ik hieronder overgenomen en geprobeerd te markeren welke
essenties horen bij het werken met de tafelkoffer.
ondernemen

Plannen

samenwerken

creëren

presenteren

reflecteren

verantwoorden

netwerken

vertellen hoe een
dag of periode zal
verlopen
vertellen wat er
van je verwacht
wordt
inschatten
hoeveel tijd je
voor iets nodig
hebt
dingen in een
handige volgorde
doen
eigen leerdoelen
bepalen

delen met
anderen

nieuwe dingen en
argumenten
bedenken
vragen blijven
stellen

voor een groep
staan

vertellen wat er is
gebeurd

uitleggen waarom je
wat doet

je natuurlijk,
authentiek,
gedragen
contact maken
met de
toehoorders

vertellen wat je
hebt geleerd

zelf materiaal
pakken en
opruimen
voor jezelf en voor
de groep zorgen

initiatief nemen

onderzoeken

Talenten inzetten

ambities tonen

andere ‘denktijd’
geven
je verplaatsen in
een ander
(inleven)

een alternatief
bedenken

aanwijzingen
volgen en geven

doorzetten en
volhouden

(grote) gebaren
gebruiken

feedback geven

zelf om uitleg
vragen

anderen helpen

het beste uit
jezelf halen

je gedrag
evalueren

makkelijk
overschakelen
naar een ander
gezichtspunt
makkelijk
voortborduren op
ideeën van
anderen

goed articuleren
en je stem
gebruiken
je gedachten
goed verwoorden

je werk zelf
nakijken en
beoordelen

aan de groep
vertellen waar je
mee bezig bent
uitleggen waarom
we deze regels
hebben

je eigen
ontwikkeling
presenteren

uitleggen waarom je
iets niet hebt
gedaan

denken in doelen

een dag- of
weekplan maken

hulp ontvangen

informatie
opzoeken

je plannen op tijd
bijstellen

je houden aan
afspraken
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Hoofdstuk 9 Bronnen
http://www.snapjekind.nl/artikelen/het-belang-van-tafels-leren
http://wij-leren.nl/tafels-leren.php
http://www.rekenhulp-basisschool-pabo.nl/tafels/MariscaTafels.html
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/onderwijs/60948-tafels-leren-op-school-tips-voor-oudersen-leerkrachten.html
http://www.thuisinonderwijs.nl/waarom-tafels-leren-een-blijvertje-is/
verschillende artikelen gevonden via
https://scholar.google.nl/scholar?q=belang+van+tafels+leren&hl=nl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scho
lart&sa=X&ved=0ahUKEwiwjoi4nPrLAhWGew4KHWSHAOsQgQMIGjAA
http://koffiekwartier.nl/het-gebruik-van-tafelkaarten/http://koffiekwartier.nl/het-gebruik-vantafelkaarten/
www.tafelsoefenen.eu/tempotoets
http://info.gsf.nl/cdb/ddb/Onderbouw/Rekenen/Lj1/Theorie/Details/H4_Vermenigvuldigen.html
Jenaplan 21, een concept voor Jenaplanbasisonderwijs
Kees Both NJPV 2011
Jenaplan, school waar je leert samenleven
Freek Velthausz, Hubert Winters NJPV 2014
Dat telt, bouwstenen voor levend rekenwiskundeonderwijs.
De reeks, een serie publicaties voor vernieuwend onderwijs door De Freinetbeweging.

Hoofdstuk 10 Bijlagen
Bijlage 1; Uitleg bij het invullen van de tafelkaart
Bijlage 2; Materiaallijst spellen in de koffer
Bijlage 3; Tafeltoetsen
Bijlage 4; Tafeltoetsen tafel van 11 en 12
Bijlage 5; Registratieblad
Bijlage 6; Voorblad voor de tafelwerkboekjes
Bijlage 7; Materialen voor de wc-poster
Bijlage 8; Brief naar de ouders (na het maken van de wc-poster)
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Bijlage 1; Uitleg bij het invullen van de tafelkaart
Tafelkaart:
Bij veel zwakke rekenaars is het leren van de tafels een hele opgave.
Om dan alle tafels door elkaar te leren lukt maar niet.
Een tafelkaart kan dan zeker helpen, maar ook hier moeten een aantal keersommen beheerst worden.
Hoe werkt dan een tafelkaart?
Van alle tafels van 1 t/m 10 moeten de volgende keersommen beheerst worden.
1x ..., 2x ..., 10x ... en dan 5x ... (de helft van 10x) in die volgorde

In de tafelkaart aangegeven als:
,
,
en
Ook voor de rekenzwakke leerlingen of leerlingen met dyscalculie.

1.

Daarnaast moeten alle dubbelen beheerst worden. Zoals daarbij 3x3, 4x4, 6x6, 7x7, 8x8 en 9x9
Het beheersen van de tafels 1 t/m 10 is erg belangrijk.

2.

Hieronder zie je dat gedeelte van de tafelkaart

3.

Er blijven nu nog maar een paar sommen over die je moet 'leren'
De

4.
5.

Maar de

en de

gele velden.

velden gaan je slim berekenen.

Als ik 3x6 uit moet rekenen, dan weet ik 2x6 (12)
3x6 is 6 MEER dan 2x6, dus 12+6.

In de tafelkaart aangegeven als:

6.

Zo kan ik ook 4x6 uitrekenen, alleen weet ik nu 5x6 (30)
4x6 is 6 MINDER dan 5x6, dus 30-6

In de tafelkaart aangegeven als:

Eindonderzoek
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7.

Zo zijn dus alle
velden te berekenen.
Deze velden hoef je dus eigenlijk niet uit je hoofd te leren.

8.

De tafelkaart wordt dan:

9.

Probeer daarna te begrijpen dat o.a. 3x5 en 5x3 altijd 15 is.
Dus ook bij alle andere sommen, zoals o.a. 7x5 is hetzelfde als 5x7

10.

In de tafelkaart hieronder zijn deze omgekeerde sommen lichtblauw gekleurd

11.
12.

In de tafelkaart aangegeven als:

4x6 hetzelfde is als 6x4, dan zijn de

13.

=

en

=

Als je nu ook begrijpt dat 3x6 hetzelfde is als 6x3 en
velden ook snel te begrijpen.

Blijft over het rode veld 7x8 en 8x7.
Ook deze is te berekenen, maar misschien is die nog wel uit het hoofd te leren.

Zo zie je dat je niet alle tafels HELEMAAL uit je hoofd hoeft te leren.
Als je 1x ..., 2x ..., 10x ... en dan 5x ... en de dubbelen kent, dan zijn alle andere antwoorden te berekenen
als je moeite hebt om die tafels allemaal uit je hoofd te kennen.
De hele tafelkaart zie je hieronder ingevuld, zoals hierboven in stapjes is uitgelegd.
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Bijlage 2; Materiaallijst spellen in de koffer
- Een koffer
- Een envelop met daarin een blaadje “Wij gaan de tafeluitdaging aan”
- Cadeau met tafelwerkboekjes erin (voor elk kind een boekje)
- Een blauwe doos met daarin allerlei materialen om de tafels visueel te maken (legoblokjes, speelkaarten,
dobbelstenen, autootjes, paarden, enz)
- Gevouwen happertjes + groene happertjes met enkele tafels erop
+ rode happertjes met tafels door elkaar erop
+ blauwe happertjes met de tafel van 11 en 12 erop
- Flitsboekjes (tafel van 2 t/m 9)
- Een bakje met flitskaartjes erin
- Twee pakjes speelkaarten met verschillende achterkanten (dit spel zit 3 keer in de koffer, dus 6 pakjes totaal)
- Ganzenbord met bijbehorende opdrachtenkaartjes en pionnen (dit spel zit 3 keer in de koffer)
- Tafelmepspel voor de tafel van 2 t/m 9. Elke tafel bestaat uit 21 kaartjes.
- Kneedgum om het tafelmepspel op te hangen.
- Vliegenmeppers voor het tafelmepspel (dit spel zit 3 keer in de koffer, dus 6 vliegenmeppers)
- Speelbord tafels rollen (dit spel zit 3 keer in de koffer, dus 6 speelborden)
- Fiches voor het spel tafelsrollen (voor elk spel zijn er minimaal 25 nodig, in totaal 75 stukjes in drie kleuren)
- Speelbladen rol de tafelsom (extra bladen zitten in de kopieermap)
- Speelbladen kamertje verhuur (extra bladen zitten inde kopieermap)
- Dobbelstenen (30 stuks)
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Bijlage 3; Tafeltoetsen
Tafel starttoets van _________________
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Tafel eindtoets van _________________
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Bijlage 4; Tafeltoetsen tafel van 11 en 12
Tafel starttoets van _________________
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Tafel eindtoets van _________________
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Bijlage 5; Registratieblad

Registratieblad tafels groep _________________________ datum _________________________

Score
Namen

Eindonderzoek
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starttoets

Observatie

Score
+ aantal
eindtoets sommen
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Bijlage 6; Voorblad voor de tafelwerkboekjes
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Bijlage 7; Materialen voor de wc-poster

Tafels voor de wc-poster (tafel van 1 t/m 10)
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Tafels voor de wc-poster (tafel van 11 en 12)

Materiaal voor de wc-poster
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Bijlage 8; Brief naar de ouders (na het maken van de wc-poster)

Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen woensdag zijn de kinderen de in de klas de tafeluitdaging aangegaan. We dagen de
kinderen uit om over drie weken meer tafels te kennen dan ze nu al weten. De komende drie weken
gaan we in de klas hard werken aan de tafels 1 t/10. We gaan activiteiten in de kring doen, oefenen
op de computer, alleen en samen spelletjes doen, tafels opnoemen en knutselen met de tafels. We
gebruiken geen werkbladen, wat de kinderen erg aanspreekt. We hopen dat de kinderen merken dat
het leren van de tafels ontzettend leuk en handig kan zijn…je komt ze immers overal tegen van het
makkelijk tellen van alle tafelpoten tot het berekenen hoeveel minuten ze in een week achter de ipad
mogen.
Alle kinderen hebben deze week een instaptafeltoets gedaan en wanneer de kinderen over drie
weken dezelfde toets maken kunnen ze zelf zien hoe goed ze vooruit zijn gegaan van al dat oefenen!
Vandaag hebben de kinderen een wc poster gemaakt in de klas. Het is de bedoeling dat ze deze op
de wc hangen zodat ze een aantal keer per dag de tafels tegenkomen en hiermee oefenen.
Mocht u zelf ook met uw kind willen oefenen is dat natuurlijk heel fijn. Wij adviseren dit niet meer
dan 10 minuten per dag samen aan de tafels te werken. Kinderen leren het makkelijkst als ze er
plezier in hebben en dit staat voor ons dan ook voorop. U kunt de tafels bijvoorbeeld door elkaar
opnoemen en uw kind het goede antwoord vragen, maar dit kan natuurlijk ook andersom. Want uw
kind oefent ook de tafels wanneer hij/zij moet controleren of u wel het goede antwoord geeft. Voor
meer inspiratie kunt u natuurlijk even langs komen bij de leerkrachten dan bedenken we samen
activiteiten voor thuis.
Alle kinderen zijn de uitdaging aangegaan en ze zijn super enthousiast, dat maakt ons nu al een stel
trotse juffen!

Met vriendelijke groet,
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