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7 manieren om tafels te oefenen 
…op een leuke manier! 

 

• Oefen op verschillende manieren, zodat het speels en leuk blijft.   

 

• Hou het kort, een paar minuten per dag is voldoende 

 

• Als je kind de tafels aan het leren is op school, sluit dan aan bij de tafel waar school 

mee bezig is. Zit je kind in de bovenbouw, ga na welke tafels lastig zijn en ga daar 

mee aan de slag 

 

• Dagelijks, kort bezig zijn met de tafels heeft meer effect dan 1x per week een half uur 

‘stampen’ 

 

• Werk aanvankelijk met 1 tafel per keer, gedurende een aantal dagen (3-7). Ga daarna 

over op een andere tafel.  
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1. DE TRAP 

Nodig:    A4 papier, maak 10 stroken  

Aantal personen:  individueel 

Voorbereiding:  Schrijf de som + het antwoord op een strook 

 

 

Leg op elke trede van de trap een strook. Doe dit eerst op volgorde. 

Elke keer als je kind de trap op gaat, de som en het antwoord benoemen.  

 

Kent je kind de tafel al een beetje? Dan kun je het antwoord wegvouwen.  

Gaat het heel goed? Leg de sommen dan door elkaar.  

 

2. VANG de BAL 

Nodig:    kleine, liefst zachte bal (kussentje oid kan ook) 

Aantal personen:  2 of meer (in dit voorbeeld 1 ouder- 1 kind) 

Voorbereiding:  Spreek af met welke tafel je gaat spelen.  

Ga een meter of 3 -4 uit elkaar staan.  

 

 

Ouder heeft de bal. Terwijl de ouder de bal naar het kind gooit, zegt hij 

een tafelsom (bijvoorbeeld 5x7).  

 

Het kind moet het antwoord geven, vóórdat de bal gevangen wordt. 

 

Kind gooit de bal terug en de ouder noemt een nieuwe som.  

 

Wanneer het kind meerdere tafels kent, kan uiteraard afgewisseld 

worden met andere tafelsommen. 
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3. Kaarten 

 

Nodig:    Pakje speelkaarten of UNO 

Aantal personen:  individueel of tweetal 

Voorbereiding: Zorg dat je een stapeltje hebt van kaarten met cijfers 1-10 (dus alle 

‘plaatjes’ eruit halen.   

   

 

 

Schud de kaarten en leg ze neer zodat je de nummers niet kan zien.  

 

Spreek af met welke tafel je werkt (bijvoorbeeld tafel van 6).  

 

Jij of je kind draait een kaart om. Met het getal wat op de kaart staat, 

maak je een tafelsom. Dus bijvoorbeeld: op de kaart staat een 3. Dan 

wordt de som: 3x6=? (benoem dit hardop).  

 

Je kind geeft antwoord. 

 

De volgende kaart wordt omgedraaid voor een nieuwe som.  

 

Herhaal tot het stapeltje op is.  

 

Tip: je kan per keer bijhouden hoe lang je kind er over doet om het 

stapeltje door ter werken. Gaat het al sneller? 

 

Tip: Merk je dat je kind een bepaalde tafelsom lastig blijft vinden? 

Noteer deze voor jezelf en besteed er extra aandacht aan en laat deze 

vaker terugkomen. 
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4. MEMORY 

 

Nodig:    kleine vierkante kaartjes 

Aantal personen:  2 of meer (in dit voorbeeld 1 ouder- 1 kind) 

Voorbereiding:  Maak memorykaartjes van tafel die je wil oefenen (bijv. tafel van 7). 

 

 

Maak memory kaartjes: knip vierkante kaartjes van stevig papier. Schrijf 

de sommen 1x7 t/m 10x7 op kaartjes. Op andere kaartjes zet je het 

antwoord. Of maak het memory spel op de computer*. 

 

Leg de kaartjes op de kop door elkaar. 

 

Degene die aan de beurt is, draait 2 kaartjes om. Benoem hardop de 

som.  

 

Wanneer je een som met het juiste antwoord hebt, mag je het setje 

houden en ben je nog een keer aan de beurt. Hoort de som niet bij het 

antwoord, dan draai je de kaartjes om en is de ander aan de beurt.  

 

*Tip: ik heb een template gemaakt, waarmee je makkelijk kaartjes kan 

maken. Het is een Word document, zodat je zelf de sommen aan kan 

passen. Stuur even een mailtje naar: dijkstra.karen@gmail.com met als 

onderwerp ‘Tafelmemory’, dan mail ik het naar je toe.  
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5. REN JE ROT 

 

Nodig:    10 vellen A4 papier (voor 1 tafel) 

Aantal personen:  2 of meer (1 spelleider, anderen deelnemers) 

Voorbereiding:  Schrijf de antwoorden van de tafel op de vellen (1 per blad) en leg 

deze verspreid neer op de grond. 

 

 

Ouder is de spelleider en noemt een tafelsom. Kind rent zo snel mogelijk 

naar het goede antwoord.  Als je met meerdere kinderen speelt… wie is 

er het eerst? 
Variatie 1: combineer de uitkomsten van meerdere tafels. Bijv. alle uitkomsten van 

de tafels van 2, 5 en 10 (1x en 10x kun je eventueel weglaten 

Variatie 2: Ga naar buiten en schrijf de uitkomsten met stoepkrijt op de speelplaats/ 

stoep/ straat 

 

6. VLIEGENMEPPER 

 

Nodig:    vellen A4 papier, vliegenmepper.  

Aantal personen:  2 of meer. 

Voorbereiding:  Spreek af met welke tafe(s)l je gaat spelen.  

Schrijf de verschillende uitkomsten van de tafel op een vel papier.   

 

 

Schrijf op elk blad een uitkomst van een tafel. Schrijf zo de uitkomsten 

van één of meerdere tafels op. Je kunt ook alleen de tafels nemen die je 

kindop dat moment moeten kennen. 

Hang de vellen met uitkomsten aan de muur (1 wand, maar meerder kan 

ook).  

 

Ouder noemt een tafel. Je kind of kinderen zoeken zo snel mogelijk het 

goede antwoord en meppen erop met de vliegenmepper.  
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7. HAPPERTJE MAKEN 

 

Nodig:    vierkant vouwblaadje 

Aantal personen:  individueel of met z’n tweeen.  

Voorbereiding: Maak een happertje (de meeste kinderen weten hoe dit moet. Zo 

niet: google ‘happertje vouwen’ en je vindt diverse video’s of 

stappenplannetjes).  

 

Schrijf de sommen van een tafel in het happertje, op een flapje. De 

bijbehorende uitkomst onder het flapje.  

 

Je kind vraagt jou hoe vaak hij/zij het happertje open en dicht moet doen 

(onder de 5x). Kies een van de 4 sommen. Je kind geeft het antwoord en 

kan onder het flapje controleren of het goed is. Herhaal dit.  

 

Je kan een happertje per tafel maken of door elkaar (bijv. met de 

tafelsommen die je kind lastig vindt).  
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Tot slot: Tafels oefenen als je weinig tijd hebt.  

Weinig tijd? Tafels oefenen kun je altijd en overal! 

Hieronder 3 mogelijkheden: 

 

1. Vraag en antwoord 

De meest bekende vorm van tafels oefenen. Dit kun je overal en altijd doen. 

Bijvoorbeeld: als je op weg bent naar school of je kind wegbrengt naar het sporten 

(lopend, op de fiets, in de auto). Onder de afwas. Als je ergens staat te wachten.  

 

Jij vraagt een som, je kind geeft antwoord 

 

2. Nummerborden 

Als je onderweg bent, kom je altijd getallen tegen. Je kunt bijvoorbeeld de getallen 

van het nummerbord van de auto die voor je rijdt, gebruiken als som.  

 

Bijvoorbeeld: je kind is deze week bezig met de tafel van 6. Je rijdt achter een auto 

met nummerbord: 87-TL-24. Dan zijn dat 4 sommen: 8x6, 7x6, 2x6 en 4x6.  

 

Dit kun je ook doen met hectometerpaaltjes, kilometers naar – plaats x - (waar jullie 

naar op weg zijn; iedere keer als dit op de blauwe borden staat, roep je samen de 

som en het antwoord), net als bij de nummerborden. 

 

Wees creatief, waarschijnlijk ontdek je samen nog veel meer getallen! 

 

3. Huisnummers 

Als je lopend naar school gaat of op de fiets, kun je (vergelijkbaar als hierboven) 

tafelsommen maken van de huisnummers die je tegenkomt. 

 

Je kunt afspreken welk huis je neemt. Bijvoorbeeld het 1e huis in een nieuwe straat. 

Volgende dag het 2e huis.  

 

 

 

Veel succes en vooral plezier samen met je kind! 

 

Hartelijke groet, 

 

Karen Dijkstra  
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