
 
 Illustratie bij ‘Superwonderbril’ uit Rondje rekenliedjes  
 
 
Rondje rekenliedjes: cd met rekenliedjes voor groep 3 
 
Marjolein Kool en Anneke Noteboom 
 
Ik tel, jij telt, hij telt voor twee. 
Wij tellen, tel maar met ons mee. 
Wij tellen vingers, schoenen, geld, 
tot iedereen is uitgeteld. 
Wij tellen bij een vrolijk lied 
en wie niet telt, die tel ik niet. 
 
Rekenliedjes bestaan al sinds jaar en dag. Wie kent niet evergreens als ‘De Zevensprong’ en ‘1, 2, 3, 4, hoedje 
van papier’? Het zijn leuke wijsjes om een stukje telrij te oefenen. Andere rekenliedjes zijn wat nadrukkelijker 
voor het onderwijs geschreven en behandelen bijvoorbeeld de tafels tot tien in een swingende rap. Bij die liedjes 
is memoriseren het hoofddoel. Mooi, maar er is meer mogelijk! 
Marjolein Kool schreef liedteksten voor groep 3. Haar humoristische teksten brengen plezier in de reken-
wiskundeles. Samen met Anneke Noteboom maakte ze bij de liedjes een handleiding met lessuggesties en een 
speelrekenboekje voor de leerlingen. De liedjes vormen samen met de boekjes het inspirerende pakket ‘Rondje 
rekenliedjes’, dat veel meer is dan een vrolijke memoriseeroefening. De leerlingen worden uitgedaagd om zelf 
kennis te construeren, eigen sommen te produceren en verschillende oplossingsmanieren te bedenken. Eerst 
samen zingen, dan samen overleggen en nadenken. Rekenen leer je met en van elkaar en een gezamenlijk 
gezongen lied zet daarvoor de juiste toon.  
De belangrijkste onderwerpen uit de rekenstof voor groep 3 passeren de revue: tellen, tellen in sprongen, 
splitsen, eerlijk verdelen, aanvullen tot 10, enzovoort. Ook meetkundige onderwerpen als schaduw en perspectief 
komen aan de orde. De cd past bij alle huidige reken-wiskundemethodes. Sommige liedjes kunnen ook in groep 
2 gebruikt worden, bijvoorbeeld het liedje over links en rechts, dat over de dagen van de week en enkele 
telliedjes.  
De rekenliedjes, gezongen door Frank Groothof, zijn door uitgeverij Zwijsen op een cd gezet, de leerlingen 
kunnen luisteren, meezingen of zelf zingen want van ieder lied is ook een karaokeversie opgenomen.  
Tijdens de lezing kunt u horen hoe ‘Rondje rekenliedjes’ klinkt, hoe u het in de klas kunt gebruiken  en welke 
functie de liedjes in het reken-wiskundeonderwijs kunnen vervullen. Video-opnamen geven u een indruk van de 
ervaringen van leerlingen en leerkrachten. U bent van harte welkom bij deze lezing. Meezingen is niet verplicht, 
maar wordt wel van harte aanbevolen! 
 
 
 


