
rekenen 
Tafel-run

voorbereidingstijd
15-30 minuten
Lestijd
30 minuten 

groep 4

Doel van de les
De leerlingen automatiseren de tafels. Allemaal 
door elkaar of afzonderlijk per tafel.
Kerndoel 27: De leerlingen leren de basisbewer-
kingen met gehele getallen in elk geval tot 100 
snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en 
aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend 
zijn.

Inhoud
Voorbereiding (15-30 minuten)
Print lijsten met tafelsommen van de tafels die 
je wilt gaan oefenen. Je kunt ook antwoorden-
bladen printen. Als je een doos flitskaartjes 
hebt, kun je die gebruiken. Anders moet je 
zelf kaartjes maken, met op de ene kant een 
tafelsom en op de andere kant het antwoord. 
Lamineer ze om ze vaker te kunnen gebruiken.

Inleiding
Kies een plek op het plein waar je zo veel 
hoepels bij elkaar neerlegt als er sommen zijn. 
Bijvoorbeeld 10 per keer. In de hoepels leg je 
de flitskaartjes van de betreffende sommen 
met de antwoorden naar boven. Ze moeten zo 
liggen dat ze goed te lezen zijn vanaf de start-
streep. Neem nu 2 of 3 grote stappen bij de 
hoepels vandaan (zijn de antwoorden nog goed 
te lezen?). Trek met stoepkrijt een lijn. Vanaf 
hier begint de run. 
Je kunt deze situatie meerdere keren neerleg-
gen op het schoolplein om zo alle leerlingen 
tegelijkertijd te laten rekenen. Heb je te weinig 
hoepels? Teken dan rondjes met stoepkrijt.

Aan de slag
Verdeel de kinderen in groepjes van drie. Het 
eerste groepje van drie kinderen staat klaar 
achter de lijn. Een ander kind staat bij de hoe-
pels en heeft de lijst met tafelsommen. Klaar 
voor de start: Het kind met het tafelsommen-
blad roept de eerste som en kijkt wie het eerst 
in de goede hoepel is. Het sommenblad wordt 
aan de winnaar gegeven en het andere kind 
mag samen met de andere kinderen achter de 
streep staan. Het volgende drietal kan begin-
nen. Als alle sommen geweest zijn kan er een 
nieuwe serie klaargelegd worden.

Twee varianten:
Met de hele klas tegelijk
Verspreid overal op het schoolplein hoepels 
met antwoorden op sommen. Laat de hele klas 

Benodigde materialen
• Lijsten met tafelsommen (en antwoor-

den), bijvoorbeeld te printen via som-
print.nl

• Kaartjes met tafelsom aan ene zijde en 
antwoord aan andere zijde (bij voorkeur 
gelamineerd), of flitskaartjes

• Hoepels
• Stoepkrijt
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tegelijk zoeken naar het juiste antwoord of de 
juiste som. Wie rent als eerste naar een goed 
antwoord? De leerling die het eerst in de hoepel 
staat met het goede antwoord krijgt steeds een 
punt.

Rekenestafette
Maak een heen-en-weer-renparcours. Aan de 
ene kant van het parcours staat een groepje 
leerlingen, aan de andere kant liggen allerlei 
getallen, een x en een =. De eerste leerling start 
met het parcours en mag 1 kaartje meenemen 
en terugbrengen. Daarna mag de tweede het-
zelfde doen. Het groepje dat als eerste een goe-
de keersom + antwoord heeft gemaakt, wint. 
Je kunt zelf kiezen welke getallen je hiervoor 
gebruikt, maar als je het moeilijk wilt maken 
kun je bijvoorbeeld de 1, 2, 5 en 10 vermijden. 

Reflectie
Bespreek met de leerlingen hoe het oefenen 
van de tafels is gegaan. Welke tafels zijn lastig? 
Kennen ze manieren om die snel uit te rekenen? 
Bespreek strategiën om moeilijke keersommen 
op te lossen (hulpsommen uit makkelijkere 
tafels, een som omkeren (7x2 of 2x7) enz). 
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