schooljaar 2022-2023

Beste ouder
Betreft: Tafels oefenen
Het vlot kennen van de tafels is een basisvaardigheid die de kinderen moeten beheersen. Heel wat
leerstof bouwt hierop verder. Het is daarom van belang dat we de tafels intensief trainen.
Zoals u wel zal merken, oefenen we elke week een aantal specifieke tafels.
De bedoeling is dat de leerlingen deze tafels elke avond nog eens extra inoefenen na hun huiswerk.
Dit oefenmomentje hoeft niet lang te zijn, vooral de dagelijkse herhaling is belangrijk.
Op het einde van de week wordt er een tafeldictee gegeven. Dat krijgen de kinderen telkens mee
naar huis. Doorheen het schooljaar wordt de tijd die ze krijgen om de tafels in te vullen steeds
ingekort (zie tafeldicteeschrift) en worden de tafels meer en meer door elkaar ingeoefend.
Om het oefenen van de tafels te variëren, geven we alvast nog een extra werkboekje voor thuis en
enkele websites mee. De tafels kunnen dus geoefend worden op volgende manieren:
- tafelkaartjes (thuis kunnen de kaartjes van het 2de leerjaar hergebruikt worden, indien deze
niet meer compleet zijn kunnen we nieuwe kaartjes meegeven)
- tafelwerkboekjes
- tafelspelletjes op de computer
- WC-tafelblad
- andere ideeën: de tafels met stoepkrijt opschrijven, de tafels op een krijtbord/whiteboard
opschrijven, de tafels opzeggen,…
Op de volgende websites kan uw kind op een speelse manier de tafels oefenen:
• https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/rekenen-tafels/
➔ Leuke spelletjes
• http://www.tafels-oefenen.nl/
➔ Aanduiden welke tafel je wilt oefenen. Je moet zelf de uitkomst ingeven.
• http://www.computermeester.be/tafels-oefenen.htm
➔ Met het pijltje de juiste ballon doorprikken.
➔ Kleurplaten rond de tafels,…
• http://www.reken-taal.be/rekenen/tafels.htm
➔ Kies de tafel die je extra wilt oefenen en vul de oefeningen in.
Als je ‘tafels oefenen’ intikt op google.com, kom je nog een heleboel andere spelletjes tegen!
Alvast bedankt voor jullie hulp en… veel succes!
juf Louise, juf Hanne en juf Feike
leerkrachten van het 3de leerjaar

