Tafels oefenen is ontzettend belangrijk !
De tafels oefenen zal veel ouders bekend in de oren klinken. Vanaf het tweede leerjaar leren
de kinderen de tafels van vermenigvuldiging en dat kan, in principe, alleen maar door veel
oefenen. Het online aanbod van manieren om de tafels te oefenen neemt met de dag toe,
evenals de wijze waarop we als school voorzien in de training van tafels. Wij streven er naar
om kinderen in het tweede leerjaar hun tafeldiploma te laten halen. Dat betekent dat ze de
tafels van 1 tot en met 10 beheersen. Maar in de praktijk merken we dat veel oefenen en
herhalen in het derde leerjaar noodzakelijk is.

De tafels zijn niet alleen voor het tweede leerjaar
Om te beginnen is het belangrijk om te beseffen dat de tafels niet alleen maar voor het tweede
leerjaar belangrijk zijn. Maar de tafels zijn in principe voor het leven. Ze dienen als basis
voor veel rekenstof die later aan bod komt :








het maken van staartdelingen
cijferend vermenigvuldigen
werken met breuken
rekenen met procenten
rekenen met kommagetallen
bij maten, gewichten en inhouden
…

Vanaf nu dus altijd de tafels oefenen!
Het is dus belangrijk om te weten dat de tafels een terugkomende rol hebben in het onderwijs:
de verdere leerlijn van kinderen is erop gebaseerd. Er kan gerust gesteld worden dat als een
kind de tafels onvoldoende beheerst, de achterstanden in de bovenbouw alleen maar groter
zullen worden.
De tafels oefenen kan heel simpel. Ouders kunnen hierin ook veel betekenen. Bijvoorbeeld
iedere avond voor het slapengaan een tafel opnoemen, tafelspelletjes spelen of gewoon een
oefenboek voor tafels gebruiken.

Tafels snel uitvoeren!
Is snelheid hierbij belangrijk? JA. Kinderen moeten na een tijdje de tafels kennen als een
versje en tijdsdruk hoort hierbij, al horen noch kinderen, noch ouders dit graag vertellen.
Eén ding is zeker : het veelvuldig oefenen en herhalen van de tafels zorgt ervoor dat kinderen
tafels sneller kunnen.
Kan dit leuker? Zeker en vast. Hieronder vindt u verschillende mogelijkheden
1. Geselecteerde apps die wij gebruiken (en waarvan we zeker zijn dat ze goed zijn).
Opgelet! Wij werken met iPads en weten dus niet of deze beschikbaar zijn voor andere
tablets)

Didakto tafels HD

Tafels trainen Full

Tafels oefenen HD

Tafelkluis

Rekenen begrijpen – keersommen tot 100

Zwijsen tafeltrainer

Tafels oefenen

2. Leuke doe-activiteiten om met je kind te spelen (voor in de klas, maar sommige kun je
ook thuis toepassen)
http://klasvanjuflinda.nl/wp-content/uploads/2013/02/Extra-activiteiten-om-de-tafels-teoefenen.pdf

3. Meer ideeën en online websites

http://tafelsoefenen.blogspot.be/

4. Of u tikt in Google volgende zoekopdrachten in :
“tafels oefenen”

“online tafels oefenen”

Veel succes!

Het schoolteam

