
5 tips voor beelddenkende kinderen  
om de tafeltjes te automatiseren 

1. Overzicht van alle tafeltjes 
Als beelddenker wil je graag weten wat er van je verwacht wordt. Het is dan ook makkelijker om eerst 
het geheel te zien (dit noem je top-down werken) in plaats van telkens een klein stapje om naar dit 
geheel toe te werken (dit noem je bottom-up werken). Dus vraag op school welke tafels je uiteindelijk 
moet kennen (tot en met 10 of tot en met 12) en hang thuis een tafelposter op! Je weet dan wat je 
uiteindelijk moet kennen en dat valt best mee! 

2. Waar heb je de tafeltjes voor nodig? 
Vraag eens aan je juf of meester waarom je eigenlijk de tafeltjes moet leren! Want als je dat weet, is 
het veel leuker en makkelijker om ze te leren! En bedenkt zelf eens hoe makkelijk het is om de 
tafeltjes te kennen, dat scheelt je zoveel tijd! Stel je wil graag 3 setjes lego en ze kosten € 9,- per stuk, 
zo uitgerekend! Of je mag met je  4vriendjes ieder 4 snoepjes uitzoeken, hoppakee! Jij weet het al! 
En later leer je ook nog andere sommen, en die zijn veel makkelijker als je de tafeltjes weet.  
En weet je, als je ze goed uit je hoofd leert (en op slaat in je rekenkamer ), vergeet je ze nooit meer!    

3. Buiten oefenen 
Oefenen is belangrijk, daar kun je niet omheen. Maar dat hoeft niet zittend op een stoel aan tafel 
met pen en papier in je hand!  Wist je dat bewegen je helpt om beter te leren? Dus ook bij de 
tafeltjes. Teken de sommen op een muur met stoepkrijt en schop de bal tegen de som en noem de 
som met het juiste antwoord, hang kaartjes met  de sommen of de antwoorden aan he tnet van de 
trampoline (of leg ze op de rand) en spring zo rond terwijl je de tafeltjes willekeurig door elkaar 
opnoemt. Ga touwtjes springen: zes (spring) keer (spring) 7(spring) is (spring) 36 (spring), enz. Kun jij 
nog meer bedenken? 

4. Binnen oefenen 
Misschien ben je minder een buitenkind (hoewel het wel super gezond is om veel buiten te zijn) of is 
het te vaak slecht weer, dan kun je natuurlijk binnen oefenen! Leg kaartjes met de som op de trap (op 
de achterkant het antwoord), elke keer als je de trap op loopt noem je de som en het antwoord, 
check op de achterkant. Is het fout? Dan begin je op nieuw. Is het goed? Op naar de volgende trede. 
Maak een memorie en zoek de som en het juiste antwoord bij elkaar, ook leuk om met vriend(inn)en 
te doen!  Doe een spelletje met cijfers (skipbo, triominos, rummicub, enz) en vermenigvuldig de 
cijfers die je legt met elkaar! Kun jij nog meer bedenken? 

5. Rekenbootcamp 
De rekenbootcamp is een leuke training waarbij je de tafels leert kennen. Door middel van leuke 
spelletjes, elke tafel in een andere kleur (kun je zelf ook al doen, dat helpt!!)  met een figuurtje erbij, 
leer je de tafels in 2 bijeenkomsten. Kijk op www.rekenbootcamp.nl voor een rekenbootcamptrainer 
bij jou in de buurt.  

Wil je nog meer tips of ideeën voor beelddenken?  
Kijk op de website of neem contact op! www.groeienlach.nl  

De tafeltjes zijn lastig om te leren, het lijkt zo ontzettend veel en alles 
moet ‘uit je hoofd’, dat valt niet mee! Maar, zeker als beelddenker, is dat 
makkelijker dan je denkt! Het gaat niet vanzelf, je moet wel oefenen en 
dat kost tijd, maar… Zeker weten dat het jou gaat lukken!  
Kijk maar eens naar de 5 tips hieronder (eigenlijk zijn het er veel meer)! 

http://www.rekenbootcamp.nl/
http://www.groeienlach.nl/

