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Levend Rekenen.  

Levend rekenen. Dat telt!  

Levend rekenen is een feest voor de leraar en de kinderen. Ook als je geen ‘rekenwonder’ bent.  

De uitgangspunten van levend rekenen staan beschreven in het boek Levend rekenen, da’s pas 

realistisch. Na verschijning van deze publicatie stond de ontwikkeling van deze vorm van reken- 

wiskundeonderwijs niet stil: in 

diverse tijdschriften zijn 

daarover publicaties 

verschenen. De medewerkers 

van Bureau Levend Leren 

werkten mee aan een nieuw 

boek vol ideeën en leerlijnen 

over levend rekenen. Het boek 

heet Dat Telt; bouwstenen voor 

levend rekenwiskunde-

onderwijs. Het boek is te 

bestellen op onze site.   

Levend Rekenen is overal te leren. 

Bureau Levend Leren werkt met diverse groepen om reken- en wiskundeonderwijs te verbeteren. We 

leren leraren, schoolteams, kunstenaars, pedagogisch medewerkers om levend rekenen in de vingers 

te krijgen. We maken hierbij gebruik van een werkwijze die we jarenlang hebben toegepast, zowel in 

binnen- als buitenland. Op basis van onze ervaringen is deze toepasbaar in allerlei situaties: rekenen 

met voorwerpen uit de natuur, de keuken, het speelplein, kunst, andere schoolvakken,….. bij elk 

thema leren we u passende en rekenkundig en didactisch verantwoorde ontwerpen te maken. Wilt u 

hulp en advies bij het (leren) ontwerpen van een levend rekenen neem dan contact met ons op. 

Kennismaken met Levend Rekenen? 

Reken- en wiskundeonderwijs kan uitdagend zijn voor alle kinderen en alle leraren en begeleiders. 

Tijdens een interactieve presentatie maken we graag aan een team duidelijk wat onder levend 

rekenen wordt verstaan en hoe ze zelf dergelijke activiteiten kunnen ontwerpen en uitvoeren in de 

klas. Het is afhankelijk van de doelgroep welke vragen centraal worden gesteld. Een paar 

voorbeelden: 
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- Hoe kan ik levend rekenen inzetten om de motivatie voor rekenen en wiskunde te verhogen? 

- Hoe kan levend rekenen een bijdrage leveren voor kinderen die hoogbegaafd zijn? 

- Hoe kan levend rekenen worden ingezet tijdens de Buiten Schoolse Opvang? 

- Op welke wijze kan levend rekenen een rol spelen in het educatieve deel van onze (theater-) 

voorstelling of tentoonstelling? 

- Hoe kunnen we levend rekenen integreren in ons projectonderwijs? 

- ……….. 

Op de site www.rekenhoek.nl zijn volop voorbeelden van levend rekenen te vinden. 

 

Belangstelling?  

Neem even telefonisch contact op (0512 461192 

of 06 12549966) of stuur een mailtje naar 

info@levendleren.nl. 
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