
RAAK!

Heeft uw kind moeite met ruimtelijk inzicht?
Vindt uw kind rekenen lastig? 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Mail of bel gerust! 
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Kuperserf 4-12 
7443 HC Nijverdal

Grotestraat 42 
7443 BJ Nijverdal

Molenstraat 46A
7683 VG Den Ham

Mensinkweg 41A
7442 TA Nijverdal

Boomcateweg 61B
7442 BE Nijverdal

www.fysiosterk.nl 
info@fysiosterk.nl / info@rekencoach-marijke.nl
fysiosterk
fysiosterk
0548 - 61 66 87



www.fysiosterk.nl

WEEKOVERZICHT

Mogelijke vergoeding van 
zorgverzekeraar

Dit programma is een motorische manier van leren 
rekenen verdeeld over 10 weken. In deze 10 weken gaan 
we met een klein groepje werken aan hetgeen
uw kind moeilijk vindt op het gebied van rekenen en 
ruimtelijk inzicht. Er worden vijf rekendomeinen
geoefend met daarbij huiswerkoefeningen. 

De oefeningen worden wekelijks in de groep gedaan en 
daarnaast krijgt uw kind leuke oefeningen zodat hij of zij 
ook thuis kan oefenen op een leuke motorische manier 
zodat het automatiseren sneller gaat. Na de 10 weken 
heeft uw kind voldoende materiaal en kennis verzameld 
om ook in de toekomst verder te kunnen oefenen.
Door middel van bewegen in spelvorm worden 
rekenonderwerpen aangeleerd en geautomatiseerd. 

Bewegen is leuk en zorgt voor meerdere zintuigprikkeling 
waardoor leren makkelijker wordt en het automatiseren 
versneld wordt.

Veel kinderen snappen de uitleg op school prima 
maar wanneer aan het einde van een oefenperiode 
de oefenstof wordt getoetst blijkt het toch niet 
geautomatiseerd te zijn. Items zoals terugtellen, 
tafelsommen, lichaamsbesef, klokkijken, links en rechts 
automatisme, tellen met sprongen e.d. zijn voorbeelden 
hiervan.

Wanneer deze items niet worden geautomatiseerd blijft 
uw kind dit de rest van zijn leven tegenkomen, want dit 
komt in het hele dagelijkse leven steeds terug. Daarom 
is het zo belangrijk dat dit goed wordt aangeleerd en 
geautomatiseerd.
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TELLEN
Inzicht
Voorspellen
Springen met sprongen
Begrippen van getallen
Buren, voor en achter, groot en klein

ORDENEN & LOKALISEREN

Getallijnen
Getalbeeld

Aanvullen
halli galli, flitsen

ORDENEN & LOKALISEREN

Verliefde harten
Familiesommen
Terugtellen

SPLITSEN & VERDELEN

Verdelen
Dubbelen

Tweelingen
Samen 5, 10, 50, 100

LICHAAMSBESEF

Links - rechts
Voor - achter

Jezelf levensgroot tekenen

TAFELSOMMEN

Aanleren tafels
Automatiseren van tafels

Motorisch oefenen met tafels

GELD
Geld begrijpen
Tellen met geld

Menukaart lezen
Overzicht houden

Wisselgeld

INZICHT

Leeftijd raden
Schatten, hoe oud, hoe zwaar of lang
Hoe oud ben je over...

OPTELLEN & AFTREKKEN

Erbij en eraf
Stap voor stap plannen en werken

METEN

Cupcakes bakken
Lengtes meten
Oppervlaktes, omtrek en inhoud


