
Voor kids 

REKENEN 
  
WEBSITES WAAR JE REKENEN KUNT OEFENEN 
  
Rekentuin, taalzee of words&birds 
Log in met je eigen account als je op school ook oefent op rekentuin. 
Of log in met je zomerschoolaccount. 
www.rekentuin.nl 
  
Rekenspelletjes 
Speel leuke rekenspellen tegen elkaar. Klik op 'grade 5' of 'grade 6' en kies een rekenspel (de 
onderwerpen staan in het Engels, maar die leer je snel genoeg). 
Als je tegen elkaar wilt spelen klik dan op 'create game' en geef de wedstrijd een naam. Je 
tegenstanders moeten dan op jouw wedstrijd klikken om mee te kunnen doen (wel snel zijn 
anders start de wedstrijd al!). 
http://www.arcademics.com 
  
Spelletjes om tafelsommen te oefenen 
Kies welke tafel je wilt oefenen en met welk spel je gaat oefenen. 
http://oud.onlineklas.nl/tafeldiploma/tafeldiploma.html 
  
Oefen kale sommen met plus, min, delen en keer 
Wie wordt de snelste van de dag? 
www.rekentoppers.nl 
  
Oefen met de verhoudingstabel 
Klik op 'online oefenen' om opgaven te doen met de verhoudingstabel. 
http://opzoekboekjewiskunde.nl 
  
Breuken, procenten en kommagetallen (Engels) 
http://www.ictgames.com/equivalence.html 
  
  
REKENEN 
WEBSITES MET UITLEG ERBIJ 
  
Uitlegfilmpjes over alle rekenonderwerpen 
www.sommenfabriek.nl 
  
Uitleg en oefenen met breuken 
https://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/breuken/begrijpen/overzicht/index.html 
  
Uitleg en oefenen met verhoudingen 
https://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/Verhoudingen/begrijpen/overzicht/index.html 
  
Uitleg en oefenen met kommagetallen 
https://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/kommagetallen/overzicht/index.html 
  
Uitleg en oefenen met procenten 
https://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/groep/procenten/uitleg/index.html 
  
  
THUIS OF MET DE KLAS REKENEN (PRINTER OF PAPIER NODIG) 
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Tafelbingo 
Speel bingo met tafelsommen met uitgeprinte bingobladen. 
Klik eerst op download bij 'game 6' en print de kaarten uit. 
Tip: Knip de kaarten verticaal een of twee keer door als je meer dan 12 spelers hebt (dan heeft 
iedereen een andere kaart). 
Klik op 'game 6' om de bingo te starten. Zet het geluid van de boxen aan, zodat je de machine 
hoort draaien. 
www.ictgames.com/numberFactsBingo/index.html  
  
5 sommen in 50 seconden 
Maak elke dag vijf sommen binnen 50 seconden. Schrijf de antwoorden in je schrift op. 
Na 50 seconden komen de antwoorden in beeld. 
Als je elke dag sommen oefent, kun je ze steeds sneller en word je vanzelf een 
sommenkampioen. 
http://oefensite.rendierhof.nl/online/temporekenen/index.html 
  
TAAL 
  
Werkwoordspelling oefenen met invuloefeningen 
Hier vind je heel, heel veel invuloefeningen met werkwoorden. 
http://kids.rendierhof.nl/wwspelling/ 
  
Woordpakketten oefenen met leuke spellen 
Kies een spel en klik op het woordpakket of de categorie die je wilt oefenen. 
http://www.spellingoefenen.nl 
  
  
CITO-TOETS OEFENEN 
  
Rekenen, taal en studievaardigheden 
Op deze sites staan vragen die lijken op citovragen. Je kunt kiezen voor begrijpend lezen, 
rekenen en studievaardigheden. 
http://www.kids4cito.nl/index.html 
 
Kies zelf! Heel veel rekenoefeningen 
https://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/groep/78.htm 
 
Rekenen, taal, studievaardigheden en wereldoriëntatie 
http://oefensite.rendierhof.nl/online/cito/index.html 
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