
Tutor Tafel Check 

 

Je hebt er een om aan te zitten, ’s avonds aan te eten, 

Om je huiswerk op te leggen en uiteindelijk te vergeten 

Om je laptop op te zetten en een game te gaan spelen, 

Met je vrienden te gaan chatten of je oma te gaan mailen 

 

Maar dat zijn niet de tafels waar ‘t hier over gaat, 

Een rekenaar heeft ook altijd zijn tafeltjes paraat 

Laat je hersens kraken, een workout voor je brein, 

Gooi die handjes in de lucht, zing maar mee met ’t refrein 

 

REFREIN 

Alles op z’n tijd bij de Rekenfaculteit  

Met doorzettingsvermogen en met creativiteit 

Geen haast, geen strijd bij de Rekenfaculteit 

Fouten durven maken is de kern van ons beleid 

We komen samen verder bij de Rekenfaculteit 

Zij aan zij, hij, jij, ik, wij! 

 

Drie maal drie is vijf? Wie oh wie kan dat nou zeggen? 

Kan iemand Pippi Langkous snel de tafels uit gaan leggen? 

Maar laten we beginnen, vul dus nu maar aan 

Vier keer zes is …., gaan met die banaan! 

 

Neem je antwoord nu maar mee, vermenigvuldig het met twee, 

Dan krijg je …., wat kunnen we daarmee? 

Probeer ‘m maar te delen, door drie, door vier, door acht, 

Kom maar met die antwoorden die jij nu hebt bedacht 



 

….! ….! ….! Reken maar van YES! 

Zie wat er gebeurt als je je rekenpet opzet? 

Geen som is je te gek met alle tafels op een rij, 

Daar komt weer een refrein aan, allemaal opzij! 

 

REFREIN 

Alles op z’n tijd bij de Rekenfaculteit  

Met doorzettingsvermogen en met creativiteit 

Geen haast, geen strijd bij de Rekenfaculteit 

Fouten durven maken is de kern van ons beleid 

We komen samen verder bij de Rekenfaculteit 

Zij aan zij, hij, jij, ik, wij! 

 

Ik hoor jullie denken: Simpel! Makkie! Eitje! 

Laten we gaan kijken naar een lastiger karwijtje 

Zeventig keer tachtig, roep het maar in koor: 

….! Dat gaat lekker hoor! 

 

Nu heb ik nul komma negen, veertig keer op rij 

Dan krijg je …., staat die komma er nog bij? 

… of gaat die komma soms opzij? … 

… of een nulletje erbij? … 

… laat zien hoe jij dat doet … 

… is jouw berekening wel goed? … 

 

 

 

 



Daag jezelf uit om altijd alles op te schrijven 

Daag jezelf uit om geconcentreerd te blijven 

Daag jezelf uit om niet zomaar iets te zeggen 

Daag jezelf uit om je werk uit te leggen 

 

Daag jezelf uit!  

Om er altijd voor te gaan, om nooit op te geven 

Om te vallen en weer op te staan 

Daag jezelf uit! 

Om vertrouwen te houden, iedereen kan leren 

Leer op jezelf vertrouwen! 

 

REFREIN 

Alles op z’n tijd bij de Rekenfaculteit  

Met doorzettingsvermogen en met creativiteit 

Geen haast, geen strijd bij de Rekenfaculteit 

Fouten durven maken is de kern van ons beleid 

We komen samen verder bij de Rekenfaculteit 

Zij aan zij, hij, jij, ik, wij! 

  


