
V
anuit school gaan de kinde-
ren op reis en ze zullen er 
verbaasd over staan hoeveel 
rekenen daarbij komt kijken. 
Het plannen, het op tijd 
zijn, het weten waar je heen 

moet, het kunnen rekenen met een vreemde 
geldsoort, het bijhouden van je uitgaven, het 
kunnen lezen van een dienstregeling: het 
rekenen is in al deze activiteiten aanwezig en 
wordt op deze Grote Rekendag expliciet ge-

maakt en met elkaar beleefd, in aansprekende 
contexten en ondersteund door reisverhalen. 
In de handleiding (uitgegeven bij Malmberg) 
zijn vier verhaallijnen uitgewerkt voor de 
verschillende leeftijden.

Geef je klas deze belangrijke aanvulling op de 
gewone rekenles en laat ze ervaren wat er met 
rekenen allemaal mogelijk is.

Veel plezier tijdens de reis op 24 maart of 23 juni!

Vincent Jonker is 
 werkzaam bij het 
 Freudenthal Instituut

Op RekenReis!
Veel plezier tijdens de  
Grote Rekendag 2021!

Vincent Jonker

Vanwege de coronacrisis zijn er twee momenten 
om de Grote Rekendag van 2021 uit te voeren: op 
24 maart en op 23 juni 2021 (en een eigen datum 

 zoeken kan ook). Dit jaar is het thema ‘Op rekenreis’. 

Groep 1 en 2 - De Grote Rekenreis

Tijdens de startactiviteit staan de stoeltjes niet 
in een kring, maar opgesteld zoals in de bus. 
Aan de hand van een grote koffer wordt de 
reis geïntroduceerd. Daarna activiteiten in een 
circuit en in de speelzaal. 

Groep 3 en 4 - De rekenreis van Ieke en Pol

Eerder werd dit verhaal al apart verstuurd aan 
de lezers van Volgens Bartjens1. Het spannende 
verhaal van Ieke en Pol is de rode draad voor 
de activiteiten in groep 3 en 4.

Groep 5 en 6 - De reis van Fadoua en Max

Fadoua en Max reizen langs Kortebocht, 
 Zwarie, MoneyMoney e.d. en de namen ver-
raden al enigszins welke rekenactiviteiten een 
rol spelen. Ook is er een ontbrekend stuk van 
de kaart ...

Groep 7 en 8 - De speurtocht van Camilla

Camilla gaat op weg naar Emile, en haar reis-
verhaal laat zien hoe vaak je in feite moet 
 rekenen om je reis succesvol te kunnen vervol-
gen (vertrekstaten, coördinaten, etc.). 

Voetnoot
1  Van Galen, F. (2021). 

De wonderbaarlijke 
 rekenreis van Ieke en 
Pol. Assen: Van Gorcum.
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Meer informatie
https://groterekendag.nl/
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