
Met vertrouwen en op een 

leuke en actieve manier 

de tafels oefenen!

Mini-training



Je kind krijgt op school in groep 4 en 5 de tafels van 1 t/m 10 aangeboden en soms

zelfs t/m 12. Deze tafels zijn de basis voor bijna alle rekenhandelingen in de

bovenbouw. Denk bijvoorbeeld aan de deelsommen, breuken, procenten en

uitrekenen van oppervlakten. Het is daarom belangrijk dat je kind de tafels goed

kent en zonder al te lang nadenken de uitkomsten weet.

 

Naast de rekenlessen op school is het goed om de tafels ook thuis te oefenen.

Maar misschien vindt je kind het oefenen thuis wel saai. Of blijven de sommen

maar niet ‘hangen’, waardoor je kind er geen zin meer in heeft. De tafels oefenen

kan dan een hele strijd worden.

Deze tips helpen je om de tafels eens op een andere manier te oefenen; ervaring

leert dat spel en beweging het oefenen leuker maken. Daarnaast zorgt beweging

tijdens het leren ervoor dat beide hersenhelften worden ingeschakeld. En als je bij

leren beide hersenhelften gebruikt, dan gebruik je je hersenen veel effectiever.

Daardoor kun je nieuwe informatie sneller opnemen en verwerken en ook beter

onthouden.

Ga dus samen aan de slag: spring, ren, gooi of hinkel de tafels! 

En oefen een aantal keer per week 5 minuten. Dat is beter dan één keer een half

uur.

Naast het leuker en actiever leren van de tafels is het ook belangrijk om te zorgen

dat je kind met zelfvertrouwen kan leren. Als je kind zelfvertrouwen heeft, dan

weet het dat het dingen op eigen kracht kan (leren) en dat hij of zij er ook uitkomt

als het even een keer wat lastiger is. Zelfvertrouwen is een voorwaarde om goed te

kunnen leren.

Daarom vind je in deze mini-training ook oefeningen die je kind helpen het

zelfvertrouwen te vergroten.

Heel veel succes en natuurlijk plezier gewenst met deze oefeningen! 😊

Met vertrouwen en op een
leuke en actieve manier de
tafels oefenen!



“Al die tafels, het zijn er zoveel. Die krijg ik nooit allemaal in mijn hoofd!” 

Een uitspraak die je misschien wel herkent van je kind.

 

Maar wat als je nu eerst eens gaat kijken naar welke tafelsommen je kind al wél

weet. Een deel van de tafelsommen is namelijk vaak al wel bekend. Want wanneer

je kind weet wat 4 x 2 is, dan weet het ook wat 2 x 4 is.

 

Laat je kind daarom hieronder de vakjes kleuren van de sommen dat het al wel

weet en snel kan benoemen. Je kind ziet nu dat een (groot) deel van de sommen

al wel bekend is en dat geeft vertrouwen. Daarbij geeft het je kind ook overzicht.

En misschien lijkt dan die hoge berg die de tafelsommen voor je kind zijn ineens

een klein stukje lager.

 
1. Kijk naar wat je al wel kan!



Nodig: 10 kaartjes of memoblaadjes, stift

o   Kies een tafel die je wilt oefenen.

o   Schrijf de som aan de ene kant van het papiertje en het antwoord aan de

andere kant. Gebruik voor elke som een apart papiertje.

o   Leg de papiertjes op volgorde op de trap, op iedere trede een.

o   Elke keer als je de trap op loopt, kijk je naar de som, je zegt de som en het

antwoord hardop en loopt dan pas verder.

o   Loop je van boven naar beneden? Dan zeg je de tafel achteruit op.

o   Wanneer je een som van de tafel al kent, dan kun je dit briefje omdraaien of

weghalen. Heb je alle briefjes omgedraaid / weggehaald? 

Dan ken je de tafel! 

Variatie:

o   Je kunt de tafels ook nog door elkaar leggen. Of de antwoorden zichtbaar

maken en dan zelf de som erbij zeggen.

 
2. Loop de tafels op de trap



Nodig: stoepkrijt

o   Kies een tafel die je wilt oefenen.

o   Teken een hinkelbaan met daarin de antwoorden.

o   Tijdens het hinkelen zeg je de som en het antwoord hardop.

o   Hinkel ook weer terug en zeg de tafel achteruit op.

Variatie:

o   Zeg een som en laat je kind daar naar toe hinkelen. Je kunt hier eventueel ook

de tijd bij opnemen. Kent je kind de tafel al goed, dan zal het steeds sneller zijn.

o   Heb je geen mogelijkheid om een hinkelbaan te tekenen buiten? 

Je kunt ook binnen hinkelen. Leg daarvoor papiertjes in de vorm 

van een hinkelbaan. Pas wel op dat je niet uitglijdt over het papier!

 
3. Hinkel de tafels



Herken je dit bij je kind? Uitroepen als: Ik kan het niet! Het lukt me nooit! Ik ben

gewoon dom! Gevolgd door een boze bui waarin het huiswerk door de kamer

vliegt of een huilbui van frustratie en verdriet. 

Het is niet het moeten oefenen van de tafels wat je kind boos of verdrietig maakt,

maar het zijn de gedachten die je kind daarbij heeft. Want hoe je over iets denkt,

bepaalt hoe je je er bij voelt. Je hebt daarbij eigenlijk twee soorten gedachten: de

rode en groene gedachten.

De rode gedachten zijn gedachten die niet helpend zijn. Ze maken dat je negatief

over jezelf denkt. Aan het begin van deze bladzijde vind je al een aantal van die

niet helpende, rode gedachten. Deze rode gedachten zorgen bij je kind voor stress

en vervelende gevoelens, als onzekerheid, boosheid, verdriet of angst.

De groene gedachten zijn positief en helpend. Door deze groene gedachten zal je

kind zich veel blijer, meer ontspannen, zekerder en trotser voelen. Voorbeelden

van die groene gedachten zijn: ik doe mijn best, fouten maken hoort bij leren, ik

zet door ook als het wat moeilijker is. 

Als je kind weet welke gedachten hem of haar het boze of verdrietige gevoel

geven, dan kan je kind deze gedachten ook veranderen in positieve, helpende

gedachten.

Oefening:

Ga eens met je kind in gesprek en onderzoek samen welke gedachten je kind

heeft over leren. Zijn dit groene gedachten of veelal rode gedachten? 

Schrijf de niet helpende gedachten op het vel met de rode gedachtenwolkjes. Je

vindt deze op de pagina hierna. 

Ga daarna samen op zoek naar groene gedachten die in de plaats kunnen komen

van de rode gedachten. Deze kun je opschrijven op het vel met de groene

gedachtenwolkjes. Vind je kind het lastig om groene gedachten te bedenken? 

Pak dan het vel met de helpende gedachtenkaartjes met tekst erbij. Er is ook nog

een vel met lege groene gedachten-wolkjes. Deze kan je kind vullen met eigen

bedachte helpende gedachten.

Je kunt deze helpende gedachtenkaartjes ook uitprinten voor je kind en eventueel

plastificeren. Je kind kan er dan een kiezen en die bij zich dragen. In een lastige

situatie kan de positieve gedachte op het kaartje je kind steunen.

 
4. Helpende gedachten



 
Bijlage bij 4: mijn rode gedachten



 
Bijlage bij 4: mijn groene gedachten



 
Bijlage bij 4: helpende gedachtenkaartjes

Ik heb geduld als ik iets 
aan het leren ben.

Ik vertrouw erop 
dat het steeds 

beter gaat.

Als ik oefen, dan word
ik beter.

Fouten maken hoort 
bij oefenen.Ik probeer het gewoon.

Ik zet gewoon door,
ook als het wat
lastiger wordt.

Iedereen maakt wel
eens een fout.

Ik kan het aan, ook 
al is het soms 
wat lastiger.



 
Bijlage bij 4: helpende gedachtenkaartjes



Nodig: bal

o   Kies een tafel die je wilt oefenen.

o   Gooi de bal over terwijl je de uitkomsten van de tafel opzegt, bijvoorbeeld 2, 4,

6, 8, 10, ……. tot 20.

o   Blijf de bal overgooien en ga van 20, 18, 16, 14, ………naar 2.

o   Het gaat hier om de snelheid. Je zegt dus alleen de antwoorden en niet de

som.

Variatie:

o   Gooi de bal over en vraag daarbij wel de som: eerst op volgorde, daarna door

elkaar. Is het antwoord fout? Noem dan zelf het juiste antwoord. Herhaal daarna

de som opnieuw.

 
5. Tafels gooien met de bal



Nodig: 20 kaartjes of memoblaadjes, 2 vliegenmeppers of opgerolde krant of

folder, stift

o   Kies een tafel die je wilt oefenen.

o   Schrijf op elk kaartje een som of een antwoord. Uiteindelijk heb je 10 kaartjes

met sommen en 10 kaartjes met antwoorden.

o   Leg de sommen bij elkaar op een stapel, met de sommen naar beneden.

o   Leg de antwoorden verspreid over de tafel.

o   Draai nu telkens vanaf de sommen-stapel een som om en probeer zo snel

mogelijk te meppen op het juiste antwoord.

 
6. Tafels meppen



Evenwicht is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Hoe steviger je kind staat,

hoe beter het zelfvertrouwen is. En dat stevig staan bedoel ik letterlijk en figuurlijk.

Wanneer het evenwicht van je kind niet goed ontwikkeld is, kunnen er problemen

ontstaan met bijvoorbeeld rekenen, lezen of concentreren, maar het kan er ook

voor zorgen dat je kind onzeker wordt en minder vertrouwen in zichzelf heeft.

Daarom hieronder een oefening die helpt bij het krijgen van een goed evenwicht.

Oefening:

Ga op één been staan en maak met het andere been zwaaibewegingen. Begin met

kleine bewegingen. Richt je aandacht op de voet die op de grond staat en zwaai

zo een minuut. Na een minuut wissel je van been.

Wanneer je deze oefening een tijdje elke dag doet, zul je merken dat het je kind

het steeds langer vol kan houden. Het evenwicht verbetert en je kind merkt ook

meteen dat als je iets oefent dat je er dan beter in wordt.

 
7. Stevig staan - evenwicht



Nodig: springtouw

o   Kies een tafel die je wilt oefenen.

o   Je kind zegt de tafel op terwijl het touwtje springt.

o   Laat de tafel zowel vooruit als achteruit opzeggen.

o   Twijfelt je kind te lang bij een som? Laat het dan opnieuw beginnen.

o   Begin ook opnieuw als je kind misspringt.

o   Als je kind het touwtje springen goed onder de knie heeft, dan kun je ook

variëren in sprongen, bijvoorbeeld op 1 been of afwisselend linker en rechter been.

Naast dat dit een leuke en actieve manier is om de tafels te oefenen, is touwtje

springen ook heel goed voor de coördinatie en het evenwicht. En coördinatie en

evenwicht is weer belangrijk voor de totale ontwikkeling van je kind.

 
8. Touwtje springen



Een andere eenvoudige maar hele goede oefening is de kruisloop.

Deze oefening stimuleert de samenwerking tussen de linker -en de rechter

hersenhelft. Dit is belangrijk omdat je bijvoorbeeld bij het maken van een som of

bij lezen beide hersenhelften nodig hebt. Daarnaast is deze oefening ook goed

voor het evenwicht, verhoogt het de concentratie en ontspant het bij stress.

Raak met 1 hand de tegenoverliggende knie (of voet) aan en wissel steeds van

hand en knie. Je kunt deze oefening staan doen, of lopend, maar ook heel

gemakkelijk zittend op een stoel. Belangrijk is dat de armen de middenlijn kruisen

en niet de knieën. Doe deze oefening 1-2 minuten, elke dag.

Variatie:

Doe nu hetzelfde maar dan kruis je achter en raak je met je hand de

tegenoverliggende voet aan.

 
9. Kruisloop



Nodig: 20 kaartjes of memoblaadjes 

o   Kies een tafel die je wilt oefenen.

o   Schrijf op elk kaartje een som of een antwoord. Uiteindelijk heb je 10 kaartjes

met sommen en 10 kaartjes met antwoorden.

o   Leg aan de ene kant van de kamer (of tuin) de sommenkaartjes met de som

naar beneden verspreid neer.

o   Leg aan de andere kant van de kamer (of tuin) de antwoordenkaartjes met de

antwoorden naar beneden verspreid neer.

o   Draai een van de sommenkaartjes om, bekijk de som en loop / ren naar de

andere kant om het antwoord te zoeken. 

o   Is het antwoord goed? Dan mag je de kaartjes houden.

Is het antwoord fout? Dan draai je het weer om en is de ander aan de beurt.

 
10. Tafelmemory in beweging



Nodig: 2 dobbelstenen met 6 vlakken, werkblad (t/m 6x6) of 2 dobbelstenen met

10 vlakken  en werkblad (t/m 10x10), verschillende stiften

o   Gooi om de beurt met 2 dobbelstenen. Vermenigvuldig de 2 getallen.

o   Zoek het vierkantje met de uitkomst van de som.

o   Zet een streep met jouw kleur op 1 zijde van het vierkantje. 

o   Heb je de laatste streep van een vierkantje gekleurd? Dan mag je het hele

vierkant inkleuren met jouw kleur.

o   Heb jij op het eind de meeste vierkantjes in jouw kleur? Dan ben jij de winnaar.

 

Variatie:

o   Je hebt ook dobbelstenen met 10 vlakjes. Met 2 van deze dobbelstenen kun je

alle tafels oefenen. Heb jij 2 van die dobbelstenen? Gebruik dan het 2e werkblad

met de hogere getallen. Deze vind je op een van de volgende pagina's.

 
11. Kamertje verhuren



 
Bijlage bij 11: werkblad t/m 6 x 6



 
Bijlage bij 11: werkblad t/m 10 x 10



Complimenten krijgen is heel belangrijk, voor iedereen. Complimenten helpen het

zelfvertrouwen van je kind te vergroten.

Er zijn verschillende soorten complimenten. Vaak worden algemene

complimenten gegeven als ´goed gedaan´ of ´wat heb je mooi geschreven´. Maar

in deze complimenten zit meestal een oordeel. Daarom werken ze minder goed.

Je kind leert hiermee dat resultaten belangrijk zijn. Een volgende keer wil je kind

het weer mooi en goed doen. Lukt dat dan een keer niet, dan kan je kind het

gevoel krijgen dat het gefaald heeft. Daarom is het fijner voor je kind als je

complimenten geeft die gericht zijn op de inspanning, het harde werken, het

oefenen en de groei.

Focus je op de inspanning, het harde werken en het oefenen

Maak je kind duidelijk dat het niet gaat om de beste, de slimste of de snelste zijn,

maar om de inspanning die je levert om iets te bereiken. Richt je complimenten

op hard werken en oefenen: "Als je net zo hard blijft oefenen als vandaag, dan zul

je zien dat je die sommen steeds beter en sneller kent!"

Focus je op de groei, elke keer een stapje verder

Laat je kind zien dat je gelooft in zijn of haar mogelijkheden om te groeien en laat

je kind ervaren dat het zelf aan het groeien is: "Jammer dat je je tafeltoets niet

hebt gehaald, maar kijk eens hoe je vooruit bent gegaan door extra hard te

oefenen: vorige keer had je er 10 goed en nu 17! 

Zorg dat je kind zich niet vergelijkt met andere kinderen, maar zich richt op het

verbeteren van zichzelf en het behalen van zijn eigen doelen. En ´vier´ iedere stap

vooruit die je kind maakt door hard te werken.

Op de volgende bladzijde vind je complimentenkaartjes die je aan je kind kunt

geven na het oefenen. Knip ze uit, plastificeer ze en je kind kan ze bij zich dragen

als geheugensteuntje.

Op de bladzijde daarna staan ook nog blanco kaartjes waar je zelf een

compliment op kunt schrijven.

 
12. Complimentenkaartjes



 
Bijlage bij 12: complimentenkaartjes

Wat heb jij je best gedaan! Je bent een echte
doorzetter!

Je hebt echt keihard
gewerkt!

Je bent de uitdaging
aangegaan, super!

Je hebt weer een stap 
vooruit gemaakt!

Wat goed dat je het
hebt geprobeerd!

Je hebt supergoed 
geoefend!

Daar mag je echt
trots op zijn!



 
Bijlage bij 12: complimentenkaartjes



Dit is het einde van de mini-training. Hopelijk helpen de oefeningen je kind om

met meer vertrouwen en plezier de tafels te oefenen. 

Ik vind het leuk als je me laat weten wat je van de mini-training vindt.

 

En ken je iemand die deze mini-training ook wel kan gebruiken? Wijs hem of haar

dan op de pagina van de website van LeerRijk Training en Coaching waar je het

kan downloaden.

 

Heb je naar aanleiding van deze tips en het oefenen nog vragen of opmerkingen?

Kan je kind wel wat extra hulp bij het leren gebruiken? Wil je weten wat ik voor je

kind kan betekenen?  

Neem dan gerust contact met me op. Je kunt me bereiken via telefoon of

whatsapp op 06-83921993 of per mail via linda@leerrijktrainingencoaching.nl

Wil je op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en tips van LeerRijk Training en

Coaching? Volg me dan op Facebook of Instagram. 

 

 

Linda van Rijen

LeerRijk Training en Coaching

https://www.facebook.com/LeerRijk013
https://www.instagram.com/LeerRijk013



