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De rekentes van vandaag gaat over
deelsommen.ALs de groep aan

het werk is, neem ik vier zwakkere

rekenaars aan de instructietafel.
Het Lijkt mij zinvoI aLs we eerst

eens gaan kijken hoe het nu met de

keersommen staat.
Eerst gaan de kinderen in tweeta[[en
'pingpongeni Dan zeggen de

kinderen om de beurt een som van
een tafel. Een tweetaL begint bij de

tafeL van twee, het andere bij de tafet
van zes.'Een twee drie start!'zeg ik
en dan beginnen de kinderen. Het
tweetaLvan Wo[f en Fetine komt bij
de tafeL van vier, veeI verder dan de

andere twee. Die waren nog bezig
met de tafet van zes. We draaien

het om. De uitkomst is hetzelfde:
beginnen bii de tafeL van twee is

veeL fijner en gaat veeL sneller.
lk bestuit om verder te gaan oefenen
op de gang met het tellen in

sprongen van zes.

De votgende oefening is pingpongen
in een kringetje.Al.s ze bij de zestig
zijn, dan begint de volgende teerling
weer bij de zes. 6 - 1-2 - L8 gaan

snet. Dan gaat het tempo heeL erg

achteruit. Fe[ine noemt standaard

32 nadat haar voorganger 24 heeft
gezegd. WoLf heeft veeI moeite om

zijn aandacht erbij te houden. Giano
staat steeds te springen. Feline

bl.ijft voorzichtig en onzeker. Enzo is

enthousiast.

De kinderen gaan op mijn verzoek
met hun rug tegen de deur staan.
Om de beurt moeten ze nu vanaf de

deur in stappen met sprongen van 6
teLLen. lk doe het voor. lk zet één stap

en zeg hardop'zes!' Bij de volgende
stap zeg ik'twaaLf. Dit doe ik tot en

met de zestig.

Giano staat zo te wiebelen, hij wit
zo graag dat hij ats eerste mag.

Dat gaat aL best rap.Wol.f hoor je

hardop te[[en en zie je zijn handen
gebruiken. Ook hij gaat zonder
fouten naar de zestig. Enzo begint

9oed. Bij de 24 raakt hij de draad
kwijt.'Begin maar opnieuw hoor,' zeg

ik.'Misschien heLpt dat weLi Het hel"pt

inderdaad. FeLine is a[s [aatste aan

de beurt. Ze bLijft 32 noemen. Giano
roept meteen:'Nee! Die zit er niet inl'
WoLf weet dat het 50 moet zijn.Zo
helpen ze Fetine ook naar de zestig.

Na nog een paar rondjes gaat het
echt aL sne[[er.Tijd voor een nieuwe

opdracht: Vanaf de deur gaat ieder

om de beurt een aantal stappen
doen. Dan staat hij sti[. De rest moet
zeggen op weLk getaI dat kind staat.

Dat vinden ze erg Leuk. Het gaat ook
heeL goed.

A[s laatste opdracht noem ik een

geta[. Eerst moet het kind bedenken
of het een getal" is uit de tafel van
zes,Zo ja, dan gaat dat kind het
aantaL stappen [open om bij dat
getaI te komen. NatuurLijk taat
ik 32 voorbij komen. Fetine weet
ondertussen dat dit getaL niet in de

tafeI van zes zit.
We gaan terug naar de k[as.

Natuurlijk doen we dat terwijI we aI

stappend de tafel van zes opzeggen.

De vier kan.iers komen daardoor
gLunderend binnen. En ik sluit
tevreden de rij.


