
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe help ik mijn kind met (verhaaltjes-)sommen? 

 

Een paar handige tip voor de ouders! 



Handige tips! 

• Kies een ruimte in huis uit waar uw kind in alle rust kan werken aan 

zijn/haar (reken)werk.  

Het is raadzaam om de tv uit te zetten bij het maken van het huiswerk, 

want dan raakt uw kind niet afgeleid door de tv. 

 

• Kijk samen met uw kind naar het schoolwerk.  

Het is handig om samen met uw kind een planning van het rekenwerk te 

maken.  

Uw kunt uw kind hier gerust bij helpen!  

Uiteraard is het handig dat uw kind niet een heel uur achter elkaar werkt, 

maar juist in perioden van bijvoorbeeld een half uur of 20 minuten 

(afhankelijk van de concentratie van uw kind).  

 

• Een goede structuur van de dag is belangrijk. 

Uitslapen is natuurlijk heel fijn en verleidelijk in deze periode. Maar toch 

is het voor uw kind fijner om elke dag een goede structuur met rust en 

regelmaat te hebben. Laat uw kind daarom net zoals op een reguliere 

schooldag bij voorkeur in de ochtend (rond 09:00 uur) beginnen. 

 

• Laat uw kind actief nadenken en werken. 

U zult het vast gemerkt hebben: ‘’Mama, papa, ik snap de som niet. Wat 

is het antwoord?’’. Natuurlijk is het verleidelijk om meteen een 

antwoord te geven op de vragen van uw kind. Maar doe dit a.u.b. niet. 

Onze leerlingen moeten leren om zelf actief na te denken over hun 

sommen. Laat uw kind daarom eerst zelf aan de slag gaan met de 

sommen en laat uw kind zelf een berekening maken. 

 

• Maak het rekenen leuker door samen de sommen te maken (als een 

wedstrijd).  

Wie kan de duidelijkste berekeningen maken en is als eerste klaar? 

 



• Stel vragen aan uw kind bij het maken van rekensommen. 

Hierbij kunt u denken aan de volgende vragen: 

1. Wat zijn de belangrijke woorden uit de som? 

2. Wat voor soort som is het?  

3. Is het bijvoorbeeld een optelsom/aftreksom of een som over 

inhoud?  

4. Heb je een duidelijke berekening gemaakt? 

(Als u het begrijpt, is de berekening duidelijk). 

5. Heb je je antwoord gecontroleerd? 

Tip: Bekijk het volgende document: 

“Stappenplan voor verhaalsommen’’. 

U zult dit stappenplan via uw email ontvangen en u kunt het 

stappenplan ook inzien op de Blog van de Rekenfaculteit. 

 

• Geef uw kind complimenten als hij/zij actief aan het werk is. Dit kunt u 

bijvoorbeeld als volgt merken: uw kind maakt berekeningen, geeft uitleg 

en stelt goede vragen zonder meteen naar het antwoord te vragen. 

 

• Kijk regelmatig op de Blog van de Rekenfaculteit voor handige tips van 

en rekenopdrachten. 

 

• Uiteraard kunt u de tutor van uw leerling telefonisch/per app ook 

vragen stellen. 

 

 


