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Workshop Rekenvoorbereiding van de Rekenlijn  

De Rekenlijn is een rekenmethode voor kinderen met Downsyndroom en andere kinderen die 

baat hebben bij het rekenen in kleine stapjes.  

 

Bij de Rekenvoorbereiding wordt rekening gehouden met de sterke en zwakke kanten van deze 

kinderen. De uitleg en de opbouw van de methode gaat uit van de specifieke leerpsychologie. 

De methode werkt met kleine, zorgvuldig opgebouwde stapjes, zodat er voor gezorgd wordt 

dat het kind na de Rekenvoorbereiding ook echt goed voorbereid is op het maken van sommen. 

Het kind leert rekentaal, om daarna werkelijk begrijpend te kunnen rekenen. 

 

Deze eendaagse workshop is gericht op ouders, leerkrachten en begeleiders rond het kind. 

Deze dag worden de achtergronden en de methodiek van de Rekenvoorbereiding toegelicht. 

Het leren gaat bij deze kinderen niet alleen trager, maar ook op een andere manier. 

Rekenvaardigheden slijten niet in door veelvuldig aanbieden. Met het op juiste wijze volgen van 

de Rekenvoorbereiding zorgen we ervoor dat kinderen niet ‘tellend rekenen’, maar dat 

vaardigheden echt in het geheugen van het kind terecht komt, werkend vanuit de 

belevingswereld van het kind. 

 

De workshop wordt georganiseerd i.s.m. Buitengewoon Onderwijs De Kim en De Sam en 

gegeven op woensdag 22 november 2017, van 13.00 tot 18.15 uur op de locatie van 

Buitengewoon Onderwijs De Kim en De Sam. Adres: Amandusstraat 22a, 8540 Deerlijk België. 

 

De workshop kost € 97,50 per persoon, inclusief koffie en thee. Graag zelf zo nodig een 

lunchpakketje meenemen. Tijdens de workshop is het mogelijk de methode map 

Rekenvoorbereiding van de Rekenlijn à € 25,00 per map aan te schaffen en eventueel wat 

bijpassende materialen, graag in contant. 

 
Ca. 4 weken voor aanvang ontvangt u een factuur per mail. Bij annulering tot 14 dagen voor de workshop wordt  

50 % van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Het resterende bedrag wordt teruggestort. Bij annulering 14 

dagen of minder van te voren en bij niet verschijnen op de workshopdag wordt geen restitutie verleend. Het 

bedrag voor de betaalde methode(s) wordt vanzelfsprekend altijd teruggestort.  

 

De Rekenlijn, ontwikkeld en geschreven door Hedianne Bosch van Stichting Scope in 

Amstelveen (zie www.stichtingscope.nl), is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring met het 

rekenen met deze kinderen en studies van andere rekenmethodieken. Heidi van Ginkel is 

Rekenlijn & Leespraat Docent, opgeleid bij de stichting en zal de workshop verzorgen. 

 

Aanmelden? 

Graag per mail bij Heidi van Ginkel: vanginkelheidi@gmail.com 

 


