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Informatie over materialen Rekenvoorbereiding van de Rekenlijn 
 

Kinderen met downsyndroom* kunnen ook leren rekenen! 
(*en veel andere rekenzwakke kinderen) 

 

Reguliere methodes slaan vrijwel nooit aan. Veel kinderen krijgen weerstand, of blijven afhankelijk van 

tellen en tastbare materialen. Echter, rekenen doe je in je hoofd! 

 

Met de Rekenlijn tot 10, tevens ontwikkeld door Hedianne Bosch, wordt uitgegaan van de 

leerpsychologie van kinderen met Downsyndroom. De stapjes zijn zeer klein en systematisch 

opgebouwd. Er wordt rekening gehouden met hun beperking op het gebied van het sequentieel 

geheugen en er wordt extra aandacht besteed aan het verinnerlijken en automatiseren van de leerstof. 

Het gebruik van hulpmiddelen wordt in iedere fase bewust afgebouwd. Het kind leert werken volgens 

geheugenbeelden en strategieën. Het uitrekenen door middel van tellen wordt ontmoedigd en 

vervangen door slimmere en snellere strategieën. 

 

Met de Rekenlijn tot 10 worden de basissommen aangeleerd: plussommen en splitsen. Daarnaast 

wordt het kind voorbereid in het tellen en de getallen tot 100.  

 

Methodemappen zijn los te bestellen via Stichting Scope. Ouders, leerkrachten en andere begeleiders 

kunnen tevens een workshop volgen: 

 

� Workshop De Rekenlijn tot 10 

� Basis workshop Leespraat, het communicatie programma waarbij we kinderen leren lezen, om te 

leren praten 

� Verdiepingsworkshop Leespraat 

Voor meer informatie zie: www.stichtingscope.nl 

 

Stichting Scope 
Leespraat staat op Facebook! ‘Like’ de pagina en je wordt op de hoogte gehouden van de laatste 

ontwikkelingen en vele casus beschrijvingen! http://www.facebook.com/leespraat 

 

Materialen: 
� Telberen en veel ander mooi materiaal bij: http://www.wesco-group.com 

� De ‘Magnetische Rekenkist’ kan onder meer besteld worden via http://www.educatheek.nl 

� Curvusset 0-20 kan besteld worden bij Heutink: www.heutink.nl 

� Talrijke communicatie hulpmiddelen, zie: www.eelkeverschuur.nl 

� Flitskaarten, blanco A7 formaat: https://www.flashcardsbestellen.nl/shop/pakketten/snel-bestellen-

1000-flashcards-volledig-blanco/ 

 

Filmopnamen 
Alle filmpjes van de workshop zijn te vinden op mijn eigen kanaal op YouTube: www.youtube.com 

Zoekterm: Heidi van Ginkel. Daar staan ook Leespraat filmpjes. 

 

Voor meer informatie over Leespraat zie www.stichtingscope.nl  

of neem contact op per mail met: Heidi van Ginkel, Overberg: vanginkelheidi@gmail.com 


