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Workshop De Rekenlijn
De Rekenlijn is een rekenmethode voor kinderen met Downsyndroom en andere kinderen die baat
hebben bij het rekenen in kleine stapjes. De methode is bedoeld voor ouders en leerkrachten van
kinderen die net beginnen met het 'echte' rekenen.
In deze methode wordt uitgegaan van de leerpsychologie van kinderen met Downsyndroom. De stapjes
zijn zeer klein en systematisch opgebouwd. Er wordt rekening gehouden met hun beperking op het
gebied van het sequentieel geheugen en er wordt extra aandacht besteed aan het verinnerlijken en
automatiseren van de leerstof.
Het gebruik van hulpmiddelen wordt in iedere fase bewust afgebouwd. Het kind leert werken volgens
geheugenbeelden en strategieën. Het uitrekenen door middel van tellen wordt ontmoedigd en
vervangen door slimmere en snellere strategieën.
Tijdens de workshop wordt de methode De Rekenlijn toegelicht. In de methode komen de splitsen tot
10 en de plussommen tot 10 en tussen de 10 en 20 aan de orde.
(NB Aan deze methode vooraf is de workshop Rekenvoorbereiding te volgen. Hierin worden tien
voorbereidende rekenvaardigheden behandeld die een kind moet leren voor het met de Rekenlijn
begint. Om te bepalen welke workshop geschikt is voor een leerling kunnen diverse artikelen gelezen
worden op de site van Stichting Scope: www.stichtingscope.nl).
De workshop wordt gegeven op woensdag 4 maart 2020, van 13.00 uur tot 18.15 uur op de locatie van
De Morgenster. Adres: Kruizemunthof 10, 7641 EX Wierden.
De workshop kost € 90,00 p.p., de methode mappen van De Rekenlijn € 62,50 per set, dus in totaal
€ 152,50 (tenzij u aangeeft de mappen niet nodig te hebben). De prijs is inclusief koffie en thee. Graag
zelf, zo nodig, een lunchpakketje meenemen. Tijdens de workshop is het mogelijk wat bijpassende
materialen aan te schaffen, graag in contant of ter plaatse via een betaalverzoek.
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. Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW.
De Rekenlijn, ontwikkeld en geschreven door Hedianne Bosch van Stichting Scope (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 en Leespraat Docent, opgeleid
bij de stichting en zal de workshop verzorgen.
Aanmelden?
Graag per mail bij Heidi van Ginkel: vanginkelheidi@gmail.com

