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zOEFi: elke dag oefenen voor een stevige rekenbasis
Marjolein Kool
Wie niet genoeg oefent, verliest de vaste grond onder zijn rekenvoeten. Natuurlijk
weten leerkrachten dat en zorgen ze dat er geoefend wordt in de rekenles. Het
blijkt echter vaak te gaan om het oefenen van recente rekenkennis, even de beno-
digde voorkennis ophalen voordat een nieuw onderwerp ter sprake komt. Dat is
belangrijk, maar het is minstens net zo belangrijk om ook de rekenkennis te oefe-
nen die alweer wat langer geleden verworven is. De tafels, de vrienden van 100
en van 1000 mogen ook in groep 8 nog best eens langs komen. 

zOEFi, de Nationale Oefenimpuls, gaat scholen helpen bij het onderhouden van
die basis. Dit nieuwe project van het Freudenthal Instituut heeft tot doel de basale
rekenkennis en -vaardigheden van kinderen van 4 tot en met 14 jaar te verankeren
en te consolideren. Scholen die meedoen aan zOEFi worden uitgedaagd om elke
dag tien minuten klassikaal rekenen te oefenen naast de gewone rekenles. Ze krij-
gen hiervoor oefenactiviteiten, die met of zonder digibord ingezet kunnen wor-
den. Bovendien komt er een zOEFi-website met oefeningen die kinderen op
school, of thuis met vrienden of hun ouders kunnen maken, en herhalen (!), want
de website genereert steeds weer nieuwe sommen.
Piepsommen, plofsommen, snelsommen, bijdehandsommen en nog veel meer ori-
ginele varianten zorgen ervoor dat het oefenen leuk blijft. Maar het is wel een se-
rieuze zaak: tempo, begrip, inzicht en vaardigheid spelen een rol.
zOEFi werkt aan parate rekenkennis, waardoor leerlingen weer met plezier en
zelfvertrouwen de rekenles volgen. Dat levert op den duur ongetwijfeld betere
prestaties op.
Op 21 januari jl. gaf staatssecretaris Sharon Dijksma het startschot voor zOEFi.
Sindsdien hebben al heel wat scholen zich aangemeld. Sommige scholen gebrui-
ken zOEFi als rekenverbetertraject. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend!
Tijdens de zOEFi-werkgroep op de Nationale Rekendagen kunt u kennismaken
met zOEFi en vragen stellen. Maar u kunt ook uw oefenwensen kenbaar maken.
Het oefentraject is nog volop in ontwikkeling. Welke onderwerpen, welke oefe-
ningen, welke vaardigheden zou u graag in zOEFi willen zien? Heeft u tips, goede
ideeën? We horen het graag. Hoe beter zOEFi wordt, hoe meer leerkrachten en
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leerlingen er straks van kunnen profiteren, hoe vaster de grond onder hun reken-
voeten wordt!


