Hoe help ik mijn kind bij het rekenen?

Oefen dagelijks

Bij het aanleren van tafels, splitsingen, sommen tot 10
oefen je best dagelijks. Het is beter om elke dat 10
minuten te oefenen dan vlak voor de toets een uur.
Kies een vast tijdstip zodat je het niet vergeet.
Gebruik je hulpmiddelen

Gebruik je in therapie getalbeelden, getalkaarten, een
tafelkaart, MAB-materiaal of een stappenlan? Vergeet
dan niet om die thuis erbij te nemen wanneer je
huiswerk maakt.
Hulp bij huiswerk

Gebruik thuis dezelfde uitleg en stappenplannen als op
school en in de logopedie. Een andere uitleg werkt
immers verwarrend voor je kind. Met dezelfde
stappenplannen erbij leert je kind toe te passen wat het
geleerd heeft. Bedenk ook dat leerstof nu vaak op een
andere manier wordt aangebracht dan vroeger.
Heb geduld

Soms vraagt huiswerk maken veel energie. Steun je kind
voldoende en heb geduld, ook al moet je meerdere
keren dezelfde uitleg geven.
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Oefen ook eens op een leuke manier

Bij het oefenen van de tafels en sommen tot 10 kan je
ook eens een spelletje op de computer of de tablet
spelen. Spelletjes uit de therapie zijn ook leuk om thuis
nog eens te spelen.
Laat je kind veel ervaren

Lengte, inhoud en gewicht kan je het best aanleren
door je kind te laten ervaren hoeveel iets weegt, hoe
lang iets is, …
Bijvoorbeeld:
Laat je kind helpen bij het koken en bakken. Je kan
ingrediënten wegen en vloeistoffen in een maatbeker
gieten zodat je kind het verschil tussen de maten
onderling leert. Eén kilogram is immers niet hetzelfde
als 100 gr.
Bij activiteiten zoals timmeren kan je planken meten en
leert je kind het verschil tussen een meter, decimeter
en centimeter, ….
Laat je kind ook ervaren hoe lang iets duurt. Vraag
geregeld hoe laat het is.
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