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10 tips voor betere rekenresultaten

Rekenen PO

Tip 1: Rekenresultaten verbeteren is 
een schoolbrede aanpak 
Wanneer een individuele leerkracht enthousiast aan de slag gaat met een 
nieuwe aanpak of lesprogramma is dit weinig effectief als deze inspanningen 
niet ingebed zijn in een schoolbrede aanpak. Verbeteringen op groeps- en 
schoolniveau kunnen bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een 
teamscholing over leerlijnen rekenen van groep 1 t/m 8 te organiseren en 
teamafspraken te maken over rekenstrategieën, extra oefentijd en 
tussendoelen. Wanneer leerkrachten ondersteund worden bij het realiseren 
van deze afspraken en een voortdurende focus houden op hun didactische 
aanpak zullen deze interventies effect hebben op de rekenresultaten. Alle 
teamleden, inclusief  de schoolleider en intern begeleider, zijn dan betrokken 
bij het realiseren van een rekenbeleidplan. De taken en verantwoordelijkheden 
zijn hierin beschreven.

Tip 2:  Zorg voor een preventieve 
aanpak van het rekenonderwijs in de 
onderbouw
In de leeftijd van drie tot zes jaar wordt een belangrijke basis gelegd voor het 
leren tellen en getalbegrip. Indien een leerling een opvallende (onder)
ontwikkeling laat zien in deze vaardigheden, dient de leerkracht dit te 
signaleren en de juiste maatregelen te organiseren in bijvoorbeeld de kleine 

kring. Door met leerlingen in een kleine kring te rekenen, worden ze actiever en 
intensiever betrokken. Door ook meer oefentijd te geven, wordt zo voorkomen 
dat deze leerlingen op latere leeftijd rekenproblemen krijgen. Afwachten tot de 
rekenontwikkeling vanzelf op gang komt is doorgaans niet verstandig.

Tip 3: Begin de rekenles met een 
warming-up
Voor het leren beheersen en onderhouden van rekenvaardigheden is voldoende 
oefening nodig. Het is van belang elke dag een korte, vlotte en interactieve 
oefensessie te organiseren voorafgaand aan de rekenlesinstructie. Start met 
eenvoudige opgaven waarvan zeker is dat alle leerlingen ze kunnen oplossen. 
Kies voor een geleidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad en een actieve 
werkvorm waarbij iedereen actief meedenkt. Elke leerling heeft een kladblaadje 
of whitebordje/geplastificeerd A4’tje om de antwoorden te noteren. 

Tip 4: Laat elke leerling actief 
meedenken tijdens de (verlengde) 
instructie
De betrokkenheid van de leerlingen en intensiteit van de oefening neemt toe 
wanneer de rekenopgave eerst aan de hele groep gegeven wordt voordat 
iemand de beurt wordt gegeven. Alle leerlingen werken dit eerst individueel of 
in een coöperatieve werkvorm uit op een kladblaadje of geplastificeerd A-4tje, 
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waarna enkele leerlingen de beurt krijgen om hun antwoord en 
oplossingswijze toe te lichten. Ook tijdens de verlengde instructie denkt elke 
leerling mee en wordt deze werkwijze toegepast.

Tip 5: Laat elke leerling tijdens de 
instructie en de verwerking een 
kladblaadje gebruiken
Uit diverse onderzoeken blijkt dat leerlingen hun schriftelijk rekenen kunnen 
verbeteren. Moedig de leerlingen aan hun oplossingswijzen en 
tussenantwoorden te noteren op kladpapier. Op deze wijze krijgt de leerkracht 
zicht op de gehanteerde oplossingsstrategie van de leerling en kan hij 
daardoor ingrijpen indien de leerling een ineffi ciënte oplossingswijze hanteert. 
Door de notatie ordent de leerling zijn gedachten, ontlast hij zijn werkgeheugen 
en begrijpt hij beter wanneer er een fout in de oplossingsstrategie sluipt. Een 
post-it in het voorgedrukte rekenschrift of de linker bladzijde in het rekenschrift 
die gebruikt wordt als kladpapier zorgen ervoor dat het kladpapier bij de 
opgaven blijft.

Tip 6: Voer na elke bloktoets en 
Citotoets een diagnostisch gesprek 
met leerlingen met een opvallend 
rekenresultaat
Ga na de toets niet direct hulp geven. Maak duidelijk welke deelvaardigheden 
bij een bepaalde rekenvaardigheid leerlingen wel en niet beheersen. Gebruik 
de aanwijzingen in de methodehandleiding bij het voeren van een 
diagnostisch gesprek. Door het voeren van een gesprek met leerlingen kom je 
erachter waar het probleem ligt. De hulp en de vervolgopgaven worden 
daarop afgestemd.

Tip 7: Zet rekendidactische modellen 
bewust in
Om de overstap te maken van het concrete niveau naar het formele niveau 
bieden de rekenmethoden materialen, modellen en schema’s aan. Aan het 
begin van elke leerlijn zijn deze rekendidactische hulpmaterialen vrij concreet, 
zoals de kralenketting. Daarna worden modellen als een schematische 
weergave ingezet, waaronder bijvoorbeeld de lege getallenlijn. 
Rekendidactische modellen ondersteunen het denken van leerlingen. 
Belangrijk is om bij elke leerlijn de desbetreffende modellen te gebruiken, ook 
in de bovenbouw. Zwakke rekenaars hebben hier veel steun aan en blijven 
deze modellen ook langer gebruiken.

Tip 8: Gebruik dezelfde rekentaal 
door de hele school
Helaas blijkt in de praktijk vaak dat leerkrachten van dezelfde school 
verschillende rekenbegrippen gebruiken. Voor met name zwakke rekenaars is 
dit verwarrend; eenduidigheid in rekenbegrippen is daarom noodzakelijk. 
Maak een lijst met belangrijke rekenbegrippen die door elke leerkracht gebruikt 
worden. Hierbij horen ook de afspraken over de uitspraak van (komma)
getallen.

Tip 9: Besteed ruime aandacht aan 
de toepassingsgebieden meten en 
meetkunde
Meten en meetkunde leer je niet uit een boekje. Veel lessen rondom meten en 
meetkunde zijn doe-lessen. Ga in deze lessen actief aan de slag met de 
leerlingen. Laat leerlingen in de lessen meten bijvoorbeeld ervaren hoe groot 
een vierkante meter is door hen deze met tape zelf te laten leggen. Beperk de 
inhoud in de lessen meten niet tot het metriek stelsel. Laat de leerlingen 
bijvoorbeeld posters met het metriek stelsel maken met daarop de bijpassende 
referentiematen, zodat de maten betekenisvol zijn. De poster kan gedurende 
de schoolloopbaan met de groep mee en maten kunnen worden toegevoegd. 
Bij veel meetkundelessen kan ook de computer gebruikt worden, zie 
bijvoorbeeld www.rekenweb.nl.

Tip 10 Rekenen is leuk
Straal uit naar leerlingen dat rekenen leuk is. Zorg ook dat de eigen 
rekenvaardigheid onderhouden blijft. Vermijd opmerkingen als: ‘deze les is erg 
moeilijk’ of ‘nu komt er een lastig onderdeel’. Rekenen is een alledaagse 
activiteit waaraan we plezier kunnen beleven! Nieuwsrekenen (www.
nieuwsrekenen.nl) is een mooi voorbeeld om rekenen te combineren met 
actualiteiten. Elk schooljaar De Grote Rekendag organiseren laat kinderen zien 
hoe breed en leuk rekenen is.
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