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Rekenproblemen / aanvankelijk rekenen / inzicht en vaardigheden
therapeuten, zorg- en taakleerkrachten
die in hun praktijk rekenzwakke kinderen begeleiden

Kleuters die richting lagere school gaan, zijn ervan overtuigd dat ze in de ‘grote school’
zullen leren lezen, schrijven en rekenen. Leerkrachten weten maar al te goed dat dit niet
voor alle kinderen evident is, dat de kloof tussen bijvoorbeeld sterke en zwakke rekenaars
in de loop van de eerste klas zichtbaar wordt en dat enkelen onder hen in het
therapeutische circuit zullen belanden.
Tijdens deze studiedag bekijken we waarom sommige kinderen het tellen, het
aanvankelijke getalbegrip en de eerste rekenopdrachten niet onder de knie krijgen. We
staan vooral stil bij hoe we hen kunnen helpen. De inhoud is niet alleen gericht op het
werken met eersteklassers, maar ook op oudere kinderen van wie de rekenmoeilijkheden
zijn begonnen op dit niveau en voor wie we de remediëring dan ook hier moeten
aanvatten. De dag is opgebouwd vanuit de observatie en testresultaten bij deze kinderen.
Wat doet het kind? Hoe kunnen we begrijpen waarom het dit doet? En hoe kunnen we
het rekeninzicht en de rekenvaardigheid versterken? De inoefensuggesties zijn speels en
toepasbaar bij jonge en oudere kinderen.
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