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AUTOMATISEREN VAN DE TAFELS 

Tafelspelletjes met beweging 

 Probeer het maar eens: ga tafels opzeggen tijdens het 

fietsen of traplopen of laat je zoon of dochter oefenen 

tijdens het springen op de trampoline of terwijl je samen aan 

het badmintonnen bent.  

 Tafels oefenen tijdens het overgooien met een bal. Jij gooit 

de bal naar je kind en geeft een som op. Je kind vangt de bal 

en moet tijdens het vangen het antwoord geven. 

 Hinkelen tijdens het tafelen. Maak een hinkelbaan en laat je 

kind naar het juiste antwoord toe hinkelen. Naarmate de 

tafel vaker is gehinkeld, moet dit steeds sneller gaan. Je kunt 

het meten met een stopwatch. Ook leuk is om zelf mee te 

doen, vooral als je niet zo goed kunt hinkelen. Door de tafels 

goed te berekenen heeft je kind dan de mogelijkheid om van 

je te winnen. Goed voor het zelfvertrouwen! 

 Nogmaals hinkelen: hinkelen op één been en bij het 

antwoord geven even op twee benen springen. 

 Diabolo de tafels: bij het zeggen van de som wordt vaart 

gemaakt, de diabolo wordt omhoog gegooid en het 

antwoord moet zijn gegeven voor de diabolo weer wordt 

opgevangen. (Dit kun je natuurlijk ook met een bal doen.) 

 Tafels en waterpistolen: neem twee waterpistolen. Laat je 

kind de tafels opzeggen. Gaat dit goed en binnen de (streef)

tijd, dan mag je kind jou natspuiten. Bij fouten of als het te 

lang duurt, mag jij je kind natspuiten. 

 Tafels en springen: je kind moet net zo vaak springen als de 

uitkomst van de tafelsom. 3 x4 = 12 keer springen. 

 Bal hooghouden: kan je kind goed een voetbal hooghouden, 

dan is oefenen tijdens het hooghouden een goed idee. Bij 

een fout in de tafel is je kind 'af' met hooghouden. 

 

 

Dansen met de tafels 

Dit is een leuk spel voor kinderen in groep 4, 5 en 6 om de 

tafels te oefenen. Je begint met een tafel te kiezen, 

bijvoorbeeld de tafel van 5. Vervolgens noem je om de beurt 

een getal en je begint bij 1 (je telt dus samen vanaf 1). Als de 

persoon die nu 5 moet zeggen aan de beurt is zegt hij of zij 

geen 5, maar ‘DANSEN’ en dan mag iedereen 

dansbewegingen in de auto maken (de bestuurder moet 

natuurlijk wel gewoon goed op de weg blijven letten !). Dit is 

ook het geval met alle andere getallen die in de tafel van 5 

zitten (10, 15, 20 etc.) tot je bij 50 bent. Als de speler bij een 

getal uit de tafel van 5 vergeet ‘DANSEN’ te roepen, is hij of zij 

‘af’ en gaan de andere spelers verder. Heb je een tafel gehad? 

Dan kun je verder met alle andere tafels die de kinderen 

kennen. 

Plusspel 
Speler 1 begint met een plussom, bijvoorbeeld 2 + 4=. De 

tweede speler moet nu antwoord geven op de som en er 

meteen een nieuwe som van maken voor de volgende speler. 

Speler 2 zegt dan bijvoorbeeld 6 + 3 =. Speler 3 kan dan 

zeggen 9 + 5 =, enzovoorts. Je kunt de sommen aanpassen 

aan het rekenniveau van de kinderen en je kunt bijvoorbeeld 

afspreken ‘we gaan tot 100’. Als de uitkomst verkeerd is, mag 

alleen de speler erna dat zeggen. 

Minspel   
Je raadt het al! Dit spel werkt hetzelfde als het plusspel, maar 

dan met minsommen. Je begint bij 50, 100 of 1000 en dan 

maak je steeds een minsom. 

 

REKENSPELLETJES VOOR IN DE AUTO 

Tellen 
Voor jonge kinderen is tellen een echt spel. Laat je kleuter 

vrachtwagens of campers tellen, of auto’s waarin een hond 

meerijdt. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het valt te 

tellen. Succes gegarandeerd. 

Kilometergokken 
Hoe lang duurt een kilometer eigenlijk? Laat je kinderen op 

hetzelfde moment hun ogen dichtdoen. Dan gaat de tijd in. 

Zodra ze denken dat er een kilometer is afgelegd, roepen ze 

‘ja’ en mogen ze hun ogen weer open doen. Wie is de beste 

kilometergokker? Een variant: vertel over hoeveel kilometer 

de volgende pauze is. Laat iedereen voorspellen op welke tijd 

jullie daar precies aankomen. Degene die er het dichtst bij zit, 

heeft gewonnen. 

Rood is baas 
Kies allemaal een verschillende autokleur en schrijf op een 

briefje de nummerborden op van de auto’s in de door jou 

gekozen kleur. Als iedereen vijf auto’s (nummerborden) heeft, 

tel je alle cijfers bij elkaar op. Ook de letters geven punten: 

een medeklinker is 7 punten waard, een klinker 5. De speler 

met het hoogste puntentotaal, heeft gewonnen. Bij jonge 

kinderen kun je het spel versimpelen door gedurende vijf 

minuten alle auto’s te 

tellen in de gekozen kleur. 

Wie de meeste auto’s heeft 

geteld, heeft gewonnen. 

Kentekens zoeken 

Nummerborden van andere auto’s kunnen gebruikt worden 

voor heel veel spelletjes. Een eenvoudig spelletje voor 

jongere kinderen is de opdracht uit te kijken naar kentekens 

met een bepaalde letter of een bepaald cijfer. Kinderen die al 

kunnen lezen, kunnen proberen woorden te maken van de 

letters die op het nummerbord staan. 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/rekenen-oefenen/cijferend-aftrekken/
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