
Oefeningen om te spelen, flitsen en leren 
Instructie en tips voor ouders
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Werk aan extra RekenKr8
Wat fijn dat je aan de slag gaat met de doos vol RekenKr8! Met deze doos kan je samen 
met je kind tal van oefeningen doen om het getalbegrip te versterken en plus- min-, 
keer- en deelsommen te automatiseren.

Op deze webpagina delen wij per onderdeel uiteenlopende oefentips. In alle 
documenten leggen wij een aantal basisoefenvormen met voorbeelden uitgebreid uit. 
Daarnaast geven we bij sommige onderdelen extra oefeningen. Deze kan je inzetten 
om af te wisselen of als bepaalde oefeningen nog (te) moeilijk zijn. 

Je kunt de oefentips afzonderlijk downloaden of in één keer alle oefentips tegelijk in 
het verzameldocument. Lees voordat je begint eerst de algemene instructie goed door. 

Wij wensen jullie veel succes met oefenen toe.A
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Snel van start
Onderdelen uit de doos
Getalbegrip
Er zijn oefeningen voor getalbegrip tot 10, tot 20 en 100, en boven de 100. 
Getalvaardigheden, zoals het herkennen van getallen (6 is ‘zes’), het kunnen 
koppelen van die getallen aan hoeveelheden (zes appels) en het begrijpen 
van de relatie tussen getallen (6 is meer dan 5 en minder dan 7) vormen de 
bouwstenen voor het rekenen. Daarom is het altijd aan te raden om naast 
oefeningen met sommen ook een aantal oefeningen met getalbegrip te doen. 

Weet je niet precies in welk getaldomein je kind moet oefenen? Dan kun je de volgende richtlijnen aanhouden:

• Groep 3: start met getalbegrip tot 10. Als dit goed gaat, kan ook met getalbegrip tot 20 geoefend worden. 
 Heeft je kind ook met deze getallen weinig moeite, ga dan verder met het oefenen van getalbegrip tot 100.

• Groep 4: start met getalbegrip tot 20. Gaat dit goed, ga dan door met getalbegrip tot 100. Heeft je kind ook 
 met getalbegrip tot 20 nog moeite? Oefen dan eerst met getalbegrip tot 10.

• Groep 5: start met getalbegrip tot 100. Heeft je kind hier weinig moeite mee, dan kan ook gewerkt worden aan 
 getalbegrip tot 1000.

• Groep 6: start met getalbegrip tot 100 en oefen verder aan getalbegrip tot 1000 en 10.000.

• Groep 7-8 of hoger: start met getalbegrip tot 1000. Als dit goed gaat, kan ook gewerkt worden aan getalbegrip 
 tot 10.000 of 100.000. Zijn de oefeningen tot 1000 te moeilijk? Oefen dan eerst tot 100.
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Plus- en minsommen tot 10 en splitsingen (categorie B – C- D)
Splitsingen en sommen tot 10 vormen de basis voor het optellen en aftrekken 
boven de 10. Als de splitsingen nog lastig zijn, is het rekenen over het tiental erg 
moeilijk. Daarom is het van groot belang dat de splitsingen goed geautomatiseerd 
zijn. Sommen tot 10 en splitsingen kunnen vanaf groep 3 aangeboden worden.

Plus- en minsommen tot 20 (categorie E-F-G-H-I-J) 
Ook deze sommen moeten goed geautomatiseerd worden, wil je kind snel leren 
rekenen tot 100 en hoger. Deze sommen kun je vanaf halverwege groep 3 oefenen. 
Bij dit type sommen is het handig om eerst met de makkelijkste categorie te 
beginnen (niet over het tiental) en daarna pas met de categorie sommen over 
het tiental. Gaat dit ook goed, dan kun je alle type sommen door elkaar oefenen. 
Belangrijk is om éérst op nauwkeurigheid en daarna pas op snelheid te oefenen.

Plus- en minsommen boven de 20 (categorie A)
Voor plus- en minsommen boven de 20 zijn er geen aparte kaartjes, maar met 
behulp van de getalkaartjes en de bewerkingstekens uit categorie A kun je 
sommen boven de 20 toch oefenen. Bij dit type sommen gaat het vooral om 
nauwkeurigheid van het rekenen. Wel kun je de relatief eenvoudigere somtypes 
op snelheid oefenen. Dit gaat om sommen waarbij het tweede getal onder de 
10 is (34+4) of waarbij het tweede getal een heel tiental is (34+20). Zie hiervoor
 de oefentips.

Keersommen (categorie K - L)
Keersommen vormen net als plus- en minsommen de basis voor het gevorderde 
rekenen. Het is erg belangrijk dat de keertafels goed geautomatiseerd zijn. Dan 
kan de meeste aandacht gaan naar het oplossen van een complexe som in plaats 
van het uitrekenen van de bijbehorende keersom. De keertafels worden op school 
meestal aangeboden vanaf halverwege groep 4. Vaak komen eerst de tafels van 
1 t/m 5 en 10 aan bod. Later (meestal in groep 5) worden de tafels van 6 t/m 9 
behandeld. Het is daarom ook verstandig om eerst de tafels 1 t/m 5 en 10 te 
oefenen en daarna pas met de tafels van 6 t/m 9.

Deelsommen (categorie M - N)
Net als keersommen vormen deelsommen een belangrijk onderdeel van het 
gevorderde rekenen. Dit type som komt op school vanaf groep 5 aan bod. Ook 
bij deelsommen geldt, dat het handig is om eerst de deeltafels 1 t/m 5 en 10 te 
oefenen en daarna de deeltafels 6 t/m 9. 

Kommagetallen (categorie A)
Kommagetallen komen meestal pas in groep 6 uitgebreider aan bod. Al zijn 
kinderen vaak wel eerder gewend aan kommagetallen, zoals bij geldbedragen 
(€ 4,75). Veel kinderen hebben moeite met het begrip van kommagetallen. Zo 
vinden ze het vaak lastig om te bepalen welk getal groter of kleiner is, wanneer 
twee getallen vergeleken worden (wat is groter: 4,5 of 4,35?). Dit begrip kan 
versterkt worden door te oefenen met de getalstructuur van kommagetallen.
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Extra materialen om mee te oefenen
Materialen om te printen
In de oefeningen wordt soms verwezen naar een flitstabel, een getallenlijn of een afbeelding van eierdozen. Deze 
documenten vind je op de website/achteraan in het verzameldocument om uit te printen.

Concrete materialen
Voor sommige oefeningen is (eigen) materiaal nodig om mee te kunnen handelen. Bij getallen tot 10 kan dit elk 
soort materiaal zijn waarvan 10 stuks in huis te vinden zijn (potloden, snoepjes, kralen, lucifers, etc). Bij getallen 
boven de 10 is het goed om materiaal te gebruiken met een duidelijke tientalstructuur. Plastic eieren en eierdozen 
van 10 stuks zijn hiervoor uitermate geschikt door de duidelijke 10-structuur van de eierdoos. Meer informatie 
hierover vind je bij de oefentips. Ook speelgeld (briefjes van 100, briefjes van 10 en muntjes van 1 euro) kan 
gebruikt worden. Het voordeel hiervan is, dat dit ook bij grotere getallen ingezet kan worden. Speelgeld kun je ook 
gebruiken om kommagetallen mee te oefenen, hiervoor zijn muntjes van 1 euro, 10 cent en 1 cent nodig. 

Instructie geven
Soms maakt je kind bij een bepaald type sommen veel fouten, omdat hij/zij weinig begrip heeft van hoe dit soort 
type sommen op te lossen zijn. In de oefentips geven wij aan hoe je dit type sommen het beste kunt uitleggen.
 




