
Tips uitleg rekenen 

1. Doe het eerst voor, dan samen en dan het kind alleen.  

Voorbeeld:  

Stap 1: 5 x 2 = ? ‘5 x 2. Dat zijn vijf groepjes van 2. Dat ga ik eens tekenen. Ik teken vijf netjes 

mandarijnen. In die netjes teken ik twee mandarijnen. Nu kan ik tellen hoeveel mandarijnen dit 

samen zijn. Dat zijn er 2-4-6-8-10, dus 10 mandarijnen.’ 

Stap 2: 6 x 2 = ? ‘6 x 2. Hoeveel groepjes/netjes zijn dat? En hoeveel mandarijnen zitten er in 

die groepjes/netjes? Teken het maar. Oke, nu kunnen we gaan tellen, hoeveel mandarijnen 

zijn is dit samen?’ 

Stap 3: 8 x 2 = ? ‘Deze som mag je zelf gaan proberen. Als je klaar bent met de som, stop je 

en kijk ik even of het goed gaat.’ 

Stap 4: ‘Je kunt het nu zelf. Je mag de rest zelf maken.’ 

2. Maak de som realistisch. 

Voorbeeld 1: 10 + 5 = ? We hebben tien appels. Ik ga naar de winkel en koop nog eens vijf 

appels. Hoeveel appels hebben we dan in totaal? 

Voorbeeld 2: 20 – 10 = ? Er zitten 20 mensen in de bus. Bij de halte stappen er 10 mensen 

uit. Hoeveel mensen zitten er nog in de bus?  

Voorbeeld 3: 3 x 5 = ? Er zijn drie pakjes pokemonkaartjes. In één pakje zit vijf 

pokemonkaartjes. Hoeveel pokemonkaartjes heb ik in totaal? 

Voorbeeld 4: 6 : 3 = ? De juf heeft zes snoepjes. Deze geeft ze aan drie kinderen. Deze 

kinderen moeten de snoepjes eerlijk verdelen. Hoeveel snoepjes heeft ieder kind dan? 

3. Gebruik materiaal bij de uitleg. 

Voorbeeld 1: 11 + 2 = ? Leg elf bonen/fiches/pennen/etc. neer. Leg daarbij nog eens twee 

bonen/fiches/pennen/etc. neer. Laat het kind dit (handig) tellen (2-4-6-8 of 5-10-15-20 of 10-

20-30-40). 

Voorbeeld 2: 15 – 5 = ? Leg 15 bonen/fiches/pennen/etc. neer. Haal hier vijf 

bonen/fiches/pennen/etc. vanaf. Laat het kind dit (handig) tellen.  

Voorbeeld 3: 2 x 4 = ? Leg twee keer vier bonen/fiches/pennen/etc. neer. Laat het kind dit 

(handig) tellen. 

Voorbeeld 4: 8 : 4 = ? Pak vier bakjes/potten en acht bonen/fiches/pennen/etc. Laat het kind 

dit eerlijk (ver)delen. Hoeveel bonen/fiches/pennen/etc. zitten erin? 

4. Teken de som uit. 

Voorbeeld 1: 3 + 7 = ? Teken drie poppetjes/rondjes/bloemen/etc. Teken daarbij nog eens 

zeven poppetjes/rondjes/bloemen/etc. Laat het kind dit (handig) tellen. 

Voorbeeld 2: 11 – 2 = ? Teken elf poppetjes/rondjes/bloemen/etc. Zet een streep door of gum 

twee poppetjes/rondjes/bloemen/etc. weg. Laat het kind dit (handig) tellen. 

Voorbeeld 3: 4 x 2 = ? Teken vier keer twee poppetjes/rondjes/bloemen/etc. Laat het kind dit 

(handig) tellen. 

Voorbeeld 2: 9 : 3 = ? Teken drie poppetjes en negen rondjes. Laat het kind deze rondjes over 

de poppetjes eerlijk (ver)delen. Hoeveel rondjes heeft ieder poppetje? 

5. Speel de situatie/som uit. 

Voorbeeld 1: 2 + 1 = ? Doe alsof je een verjaardagsfeestje viert. Er zijn al twee mensen op het 

feestje. Doe de deur open en laat iemand binnen. Hoeveel taarten moet je nu uitdelen? 

Hoeveel mensen zijn er dan op het feest? 

Voorbeeld 2: 5 – 3 = ? Doe alsof je in een bus zit. Er zitten vijf mensen in de bus. De 

buschauffeur stopt bij de halte en laat er drie mensen uit. Hoeveel mensen zitten er nog in de 

bus? 

6. Lukt een moeilijke som niet? Maak er dan een makkelijke som van. 

Voorbeeld: 80 : 10 = ? Reken eerst 8 : 1 uit.  

7. Laat het kind een kladblaadje gebruiken. 

Op een apart blaadje kunnen tussenstappen, getallenlijnen, splitsingen, etc. worden 

opgeschreven, zodat dit soort dingen niet hoeven te worden onthouden en dus geen beroep 

doen op het werkgeheugen. 


