
Rekentips: 
In deze periode is het handig dat de meeste methodes online materiaal hebben waar de 
leerlingen al aan gewend zijn. Neem wel uitgebreid de tijd om de vorderingen van de 
leerlingen bij te houden en ga met de leerlingen in gesprek als je ziet dat ze veel moeite 
hadden met bepaalde sommen. 
Ondanks de mooie online materialen is het toch goed om ook zelf instructie te geven. Kijk of 
het mogelijk is om je instructie op te nemen zodat leerlingen het op hun eigen tijd kunnen 
bekijken. Voor bepaalde leerlingen is het wellicht handiger om de uitleg ook live te doen, 
omdat je dan beter in de gaten kunt houden of ze de uitleg begrepen hebben. 
 
Mooie lessen over tijd, meten en geld met concrete materialen in de klas gaan nu wellicht 
niet zo makkelijk, hoewel er mooie filmpjes online beschikbaar zijn. Maar desondanks is het 
belangrijk dat deze onderwerpen wel echt aan bod blijven komen. Geef ouders praktische 
voorbeelden van hoe zij thuis bezig kunnen zijn: laat ze de tijd benoemen en hun kinderen 
op de klok wijzen. Wellicht hebben ze thuis een weegschaal en kunnen ze ingrediënten 
wegen. Ook allerlei dingen opmeten in huis kan natuurlijk. Kijk hoe je dit soort opdrachten 
kunt geven met materialen die toch wel in elk huishouden aanwezig zijn. Misschien kunnen 
kinderen zelf filmpjes opnemen of foto’s versturen. 
 
Inzet van ouders 
Probeer in oudergesprekjes erachter te komen of het ouders lukt om hun kinderen te 
ondersteunen met rekenen. Leg uit dat jij bepaalde strategieën hebt uitgelegd die wellicht 
verschillen van strategieën in het land van herkomst. 
 
Online resources 
Meester Richard heeft hele mooie instructiefilmpje gemaakt voor zijn lessen in groep 5. 
Misschien kan hij je inspireren om ook zulke instructiefilmpjes voor jouw groep te maken of 
wellicht behandelt hij onderwerpen waar jouw leerlingen ook nog mee moeten oefenen: 
rekenen. 
 
In de playlist van Educatie vind je ook allerlei instructiefilmpjes over rekenen. Kijk of jouw 
onderwerp er ook in voorkomt en of het filmpje geschikt is voor jouw leerlingen om te 
bekijken. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ITqPaR4PSSY&list=PLVz6ZKkFNOVvp6KiA2p8qX4W2V4-qDoq6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmEA2tUBAqYAMjTvPSPSmuR4y2gh8ZO5h&fbclid=IwAR14h_7sPkMjK6ljVDmfJzKI9b__Pyy5y56SQgZTBZtEtcJZbcWIIPJLNSs

