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Training rekenen voor kinderen: Rekenbootcamp
Heeft je kind moeite met de plus- en minsommen tot 20?
Lukt het maar niet om de tafelsommen te onthouden?
Levert het stampen van de tafels frustratie op?
Wil je kind graag wat sneller worden in hoofdrekenen?
Geeft de leerkracht van je kind aan dat het automatiseren (nog) niet voldoende wordt beheerst?
Dan is de rekenbootcamp/rekentraining iets voor uw kind!
Doel
-

-

Veel spel en beweging en een beeldende uitleg: door beweging en beelden worden beide
hersenhelften gebruikt en gaat het leren sneller en komt de kennis sneller in het langere
termijn geheugen.
Instructie die aansluit bij de leerstijl van je kind.
Training in kleine groepen: minimaal 6 en maximaal 12 kinderen.
Meer zelfvertrouwen en plezier in rekenen.

Inhoud
Je kunt kiezen uit de volgende trainingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tafels 1 t/m 5, en 10 (groep 4 t/m 8)
Tafels 6, 7, 8 en 9 (groep 4 t/m 8)
Optellen en aftrekken tot 20 (groep 3 t/m 8)
Optellen en aftrekken tot 100 (groep 4 t/m 8)
Bij de tijd: Klok kijken (2 keer 1uur voor 40 euro) (groep 4 t/m 8)
Meet en weeg experience (groep 3 t/m 5)
Meet en weeg experience (groep 6 t/m 8)

Werkwijze
Er wordt gewerkt met kleine groepjes van 6 tot 12 kinderen. Kinderen kunnen verschillende
rekentrainingen volgen.
Opbrengst
Tijdens deze trainingen is er veel aandacht voor het opbouwen van een positief zelfbeeld en het
opnieuw plezier krijgen in rekenen waardoor kinderen weer vol vertrouwen gaan rekenen.
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Omvang en kosten
De training wordt verzorgd door Rietje Goosen en Janneke van Zandbeek. Beiden zijn gecertificeerd
bootcamptrainer rekenen. De training wordt gegeven in groepsverband en bestaat uit twee sessies
van 2 uur op verschillende dagen. Kosten voor de rekenbootcamp bedragen € 75,Dit is inclusief:
-

2 dagen trainen (2 uur per dag)
de benodigde werkmaterialen
ranja, thee en iets lekkers
tips om thuis verder te oefenen
het Joepspel t.w.v. € 16,95 gratis om thuis verder te oefenen bij de tafel trainingen. Ook bij de
andere trainingen ontvang je een passend rekenspel om thuis verder te oefenen.

Meer informatie
Heb je interesse in een van deze trainingen? Stuur ons dan een mailtje. Dan ben je de eerste die hoort
wanneer deze training plaats vindt!
Heb je zelf een groepje van 6 kinderen of meer? Helemaal mooi! Neem dan contact op, dan plannen
we gezamenlijk een datum.
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