Korte beschrijving:
Rekenen 1 app voor kleuters (4 jaar)
Volledige beschrijving:
Rekenen op maat 1 app is bedoeld voor leerlingen van groep 1 in het basisonderwijs en voor
leerlingen van groep 2 die moeite hebben met rekenen. Het programma sluit nauw aan bij
de voorbereidende speel-leerprogramma’s.
De Rekenen op maat 1 app werkt op iOS en Android tablets en kan op ieder moment van de
dag gedownload worden. Even activeren via uw e-mailadres en uw zoon of dochter kan
direct aan de slag. De app heeft verbinding nodig met de cloud en slaat daar ook de
resultaten op.
Rekenen op maat 1 is naast elke lesmethode te gebruiken. De leerling moet alleen enige
ervaring hebben in het werken met zijn vingers (aanwijzen, tikken), wat meestal geen
probleem is. Ontbreekt deze ervaring, dan is een korte instructie geboden. Aan te raden is
sowieso om leerlingen die voor het eerst met het programma werken wat extra te
begeleiden. Kinderen hoeven voor het werken met Rekenen op maat 1 nog niet te kunnen
lezen.
Leerlingen kunnen op verschillende manieren met het programma werken en het is naast elk
voorbereidend speel-leerprogramma (bronnenboeken of ideeënboeken) te gebruiken. Het
programma heeft een opbouw in de basisstof die alle leerlingen zouden moeten beheersen.
Ten aanzien van het speel-leren bij kleuters hanteren wij de volgende doelstellingen:

•
•

In het onderwijs aan kleuters gaan we uit van de kleuter als speelkind: alles wordt
spelenderwijs ontdekt en verkend.
De kleuter is een totaal-belever: de ervaringen worden gelijktijdig met hart, hoofd en
handen opgedaan.

Het totaal beleven en de spelontwikkeling zullen als centrale uitgangspunten in de
benadering van de kleuter voorop dienen te staan. De individuele ontwikkeling van het jonge
kind is tevens het uitgangspunt bij het aanbieden van activiteiten.
Het programma voldoet aan alle kerndoelen voor het rekenen en volgt de vaardigheden die
kinderen in verschillende jaargroepen op het gebied van rekenen-wiskunde moeten leren:
denk aan Cito (het loopt synchroon met de Midden- en Eindtoets van het Cito).
Voor kleine kinderen is het beter om niet te lang achter elkaar te oefenen. Een paar maal per
week een kwartier is vrijwel altijd veel effectiever dan eenmaal per week een half uur of een
uur.
Een uitgebreide handleiding wordt online met de app meegeleverd.

