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Herhalen van de tafelsommen kan leiden tot verzet bij kinderen. 

Daarom in dit gratis e-book tips om thuis tóch te blijven herhalen 

en de snelheid erin te houden. Want juist na zo’n boost is het 

belangrijk de tafelsommen te blijven herhalen en het tempo er in 

te houden. Toch is het ook nuttig om de sommen onder elkaar op 

te schrijven bijvoorbeeld op een wisbordje. Je kunt dan ook steeds 

uitgummen welke je kind al weet en dat geeft inzicht in eigen 

kunnen. Zo’n wisbordje maak je heel simpel door een a4 papier in 

een showmapje te doen en er met een whitebord marker op te 

schrijven. 

Veel plezier met de spellen! Laat je mij even weten wat je ervan 

vond? 
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Overzicht van de tips: 

 

Hinkelbaan 

 

Touwtje springen 

 

Overgooien 

 

Kaartje draaien 

 

Memorie 

 

Traplopen 

 

Mikken of meppen 
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Hinkelbaan 

Met stoepkrijt kun je een hoop verschillende hinkelbanen maken. 

Belangrijk hierbij zijn de volgende vaardigheden:  

- je kind kan de sommen en antwoorden hardop zeggen  

- wissel af met verschillende sprongen. Hinkelen met het 

voorkeursbeen, hinkelen op het andere been, springen op 

een vak met 2 voeten tegelijk enz. 

- tempo van springen en opzeggen opvoeren 

 

Hieronder een aantal variatie voorbeelden. 

 

Heb je zelf nog een leuke variant? Dan zou ik het leuk vinden als 

je die deelt met mij. 

 

Gooi bijvoorbeeld met een stokje, daar mag je niet komen of die 

moet je juist benoemen. 

 

 

  

mailto:linda@rtpraktijk-inzicht.nl
http://www.rtpraktijk-inzicht.nl/
http://www.facebook.com/linzicht


 

 Copyright RTpraktijk Inzicht   
 
linda@rtpraktijk-inzicht.nl www.rtpraktijk-inzicht.nl www.facebook.com/linzicht 

 

Touwtje springen 

Tijdens het touwtje springen een tafel opzeggen zorgt voor 

cadans in het springen en het opzeggen van een reeks 

antwoorden of het opzeggen van som en antwoord. 

Zo leert je kind tempo te houden in het opzeggen. 

Mis gesprongen? Begin weer bij het begin en kijk hoe vaak er 

nodig is om de hele tafel in één keer op te zeggen.  

Gaaf is het om te zien dat het na de eerste paar keren steeds 

beter gaat en er een wedstrijd element bij komt om zo ver 

mogelijk te komen zonder mis te springen. 
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Overgooien 

Bij deze oefening kun je samen met je kind 

aan de slag. Ook kan je kind de muur 

gebruiken om de bal tegen te gooien en weer 

op te vangen. Het leuke hierbij is om te kijken 

naar verschillende variaties. Die variatie kun je 

aanbrengen door met verschillende bal 

groottes over te gooien, samen om de beurt 

een som te benoemen en de ander te laten 

antwoorden, samen alleen de antwoorden van 

voor naar achter en andersom te benoemen bij 

een gooi óf door samen naast elkaar te staan 

en de bal via de muur naar je kind te gooien en 

zo de sommen en/of antwoorden te oefenen. 

Variatie: gooi over met een ballon 
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Kaartje draaien 

Tijdens de bootcamp en workshop kunnen kinderen die de tafels 

nog niet kennen een tafel leren binnen 30 minuten met behulp 

van het Joepspel (kaartspel met tafels erop). 

Het Joepspel is ontworpen om op meerdere manieren inzichtelijk 

te maken hoe je via beelden (de bootcamp symbolen), de daaraan 

gekoppelde kleuren en structuren kunt gebruiken om een ‘foto’ in 

je hoofd maakt van de tafel. 

Door de kaarten gestructureerd neer te leggen (bovenste rij: 1x 

t/m 5x, onderste rij: 6x t/m 10x ) en hardop te benoemen leert je 

kind de plek van de sommen en uitkomsten onthouden. 

Dit helpt ook als steun om niet de tel kwijt te raken tijdens het 

opzeggen. 

De kaartjes die je kind weet draait hij/zij om. Na elke keer de tafel 

te benoemen van 1 t/m 10, draait hij/zij weer minimaal 1 kaartje 

om en zo heeft je kind binnen een korte tijd de tafel ingeoefend. 

Één vergeten? Draai dan het kaartje terug.  

 

Heb je interesse in het Joepspel? Via mij kun je ze bestellen en 

meer informatie krijgen. Prijs excl. verzendkosten €15,00 
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Memorie/ zoek de paren bij elkaar 

Maak kaartjes met sommen en kaartjes met antwoorden. 

Het mooiste is om dit te doen op 2 verschillende kleuren zodat je 

kind weet dat hij/zij van beide kleuren steeds één kaartje moet 

omdraaien. Alles in 1 kleur is moeilijker maar… het is een 

rekenkanjer dus je kunt het avonturen! 

Zorg er voor (om zo optimaal mogelijk te oefenen) dat je bij elk 

kaartje laat benoemen wat er staat zowel som en antwoord en ook 

als het niet bij elkaar pas welke som of welk antwoord er dan bij 

hoort. 

Variatie: leg de sommen 

door elkaar neer en laat je 

kind de antwoorden erbij 

zoeken. 

 

Wie heeft de meeste paren? 

Veel spel plezier! 
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Traplopen 

Bij dit spel kun je kaartjes met antwoorden 

van de te oefenen tafel op de trap leggen en 

je kind naar de goede trede laten gaan. Leg 

de kaartjes van onder naar boven en laat je 

kind onderaan de trap staan. Noem een 

antwoord en laat je kind naar die trede 

lopen, de som benoemen met het antwoord 

en weer voorzichtig terug lopen. Zo ervaart 

je kind ook meteen waar de som in de tafel 

zit qua volgorde. 

Heb je geen trap in huis? Geen nood! Je kun 

dit ook doen door de sommen in een lange 

rij voor je kind uit te leggen (verticaal) op de 

grond. Ook dan begint je kind steeds bij het 

eerste antwoord. 

 

De variatie die je in het spel kunt aanbrengen is om de ene keer 

de antwoorden neer te leggen en de andere keer de sommen 

zodat wanneer je kind bij de som aan komt het antwoord moet 

weten. 
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Mikken of meppen 

Dit onderdeel vinden kinderen erg leuk 

en ze hebben amper het gevoel bezig te 

zijn met de tafels. 

Benodigdheden om te mikken: 

- Zacht balletje/knuffeltje/prop papier  

- Kaartjes, sponsjes of bekertjes 

Zorg dat op de kaartjes, bekertjes of sponsjes de sommen of 

antwoorden zijn geschreven. 

Mik met het te mikken voorwerp naar keuze op de som of het 

antwoord. Raakt je kind hem? Dan mag hij/zij de som en het 

antwoord benoemen. Gaat het snel genoeg (binnen 3 seconden) 

en is het antwoord goed? Dan mag je kind deze houden/ apart 

leggen op de ‘beheers ik al plek.’ Zo niet, dan nog even in het 

spel houden om te herhalen en controleren. 

 

Benodigdheden om te meppen: 

- Vliegenmepper 

- Kaartjes of sponsjes      

Leg op tafel de kaartjes of sponsjes met 

sommen neer.  

Zeg een antwoord en je kind moet eerst de 

som en het antwoord zeggen voor hij/zij mag 

‘meppen.’ Spreek met je kind af hoe hard dit 

mag. Ook hier geldt: eerst de som en het 

antwoord op tempo goed hebben voor het op 

de ‘beheers ik al plek’ mag worden gelegd. 

Variatie hierbij is om de antwoorden op te schrijven en dan de 

som en het antwoord te laten benoemen. 

Eventueel kun je ook de kaartjes op de muur of deur plakken en 

mag je kind na het gegeven antwoord er heen lopen/rennen om 

het goede kaartje op te zoeken en te meppen. 
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