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Doel van de Workshop

Informatie over:

• De inhoud van het project Rekentaal.

• Het belang van passend rekentaalaanbod.

• Basis van het opgenomen lexicon.

• De vindplaats van de rekengebaren vinden en zinnen in NGT 

en NmG.

Oefenen met:

• Rekentaalzinnen in NGT en NmG

• Een bewegingsliedje in NmG en een NGT-liedje.

Kennismaken met:

• De nieuwe digitale leeromgeving.
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Project Rekentaal

• Sprong Vooruit: aanleiding van het project

• Belang van Rekentaal

• Doel van Rekentaal
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Aanleiding Rekentaal

• Achterstand rekenen bij doof/ernstig slechthorend

• Rekenvaardigheid hangt samen met taalvaardigheid 

• Rekenen bouwt op taal

• Gebaren in de onderwijspraktijk:

 Ontbreken van gebaren

 Veel woorden vertaald met zelfde gebaar

 Vermijden van moeilijke begrippen

 Niet aangrijpen van spontane situaties om taal te 

bieden



Belang van rekentaal

• Rekenen vereist specifieke taalvaardig-

heden

• Nodig: 

– rijk, adequaat, precies taalaanbod om 

leerlingen rekentaalbegrippen te kunnen 

laten verwerven

– spelenderwijs aanbieden van rekentaal

• Starten bij peuters en kleuters: als leerlingen 

uitvallen op rekentaalbegrippen halen ze 

de achterstand niet meer in
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Doel van Rekentaal

• Kennis van rekenbegrippen vergroten 

met als doel: verhogen rekenprestaties

• Voorwaardelijk: leerkrachtvaardigheden 

vergroten om goed rekentaalaanbod te 

kunnen geven



Achtergrond
• SLO
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Achtergrond
• SLO
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Achtergrond
• Rekenmethodes

Ik & Ko
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Achtergrond
• Overige
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Wat houdt Rekentaal in?

Lexicon: rekengebaren (vaste gebaren en 

contextafhankelijke gebaren)

Zinnen in NGT en NmG

Online leeromgeving

(Bewegings)liedjes, versjes en rijmpjes NmG

en NGT

Didactische films

Handleiding 
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Lexicon

Zinnen in NGT en NmG

• Begrippen geclusterd in domeinen SLO:
- Getallen (getalrij, hoeveelheden)

- Meten (lengte, inhoud, gewicht, geld, tijd)

- Meetkunde (oriënteren en lokaliseren, construeren, 

opereren met vormen en figuren)

• Nederlands uit de handleidingen is leidend

• Bij contextafhankelijke en/of ingewikkelde 

constructies zijn zinnen gemaakt
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Aan de slag

Website NGc: lexicon plus zinnen
• Meer dan 212 begrippen, geclusterd in domeinen

b.v. GROOT >> 

* 5 verschillende gebaren GROOT

* ook: GROOT-GROTER-GROOTST, TE GROOT, GROTER DAN, EVEN GROOT

* 19 NGT- en 14 NmG-zinnen

b.v. TE-GROOT, TE-VROEG, TE-LAAT

• Aantal zinnen verschillend per cluster: 

kleuren: geen zinnen

tijd: 21 NGT- en 4 NmG-zinnen 
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www.gebarencentrum.nl
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• Inloggen

• Maak een selectie: 

1. Rekengebaren aan

2. Basiswoordenboek uit

1

22



www.gebarencentrum.nl
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citeervormciteervorm

zin

zinzin

groene zin: 

NmG

blauwe zin:

NGT



Hoe zullen we dit nu eens gebaren?

NGT

DICHTBIJ De supermarkt is hier heel dichtbij.

DICHTBIJ Kom maar even dichtbij mij staan.

TEGENOVER Er staat een gele flat tegenover ons huis

KUBUS Dit doosje heeft de vorm van een kubus

DICHTBIJ Als je dichtbij de lamp staat, wordt je schaduw groter.

MIDDEN2 In het midden van het schilderij zie je een oude molen.

VERDER Daar liggen twee knikkers: een blauwe en een groene. 

Welke knikker ligt verder weg?
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En nu in NmG

BOVEN los gebaar

BOVEN Houd de bal boven je hoofd (idem NGT)

BOVENKANT los gebaar 

MIDDEN2 In het midden van het schilderij staat een dikke kabouter

VOORSTE De blokken liggen op een rij. Wat is de voorste en wat is de 

achterste? 

SCHUIN Als je dit papier schuin vouwt, dan krijg je een driehoek.

VEEL In deze emmer kan veel water!

Als slotklapper!! 

ONGEVEER De knikkers liggen ongeveer even ver van het potje



Oefenen, leren en kunnen

Advies Sprong Vooruit aan de scholen:

• Leerkrachttraining

• Doel: vergroten vaardigheid medewerkers 

adequaat rekentaalaanbod

• Medewerkers = leerkrachten, onderwijsassistenten, 

NGT-docenten, logopedisten, orthopedagogen

• Vorm: digitale leeromgeving als toets

• Studielast: 20 uur
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Digitale leeromgeving,

look & feel
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Voortgang

Jij en je studiegroepje
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Look & feel digitale leeromgeving
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We gaan kijken en proberen!



Liedjes en rijmpjes

In ontwikkeling:

- 32 rijmpjes, liedjes, versjes in NGT 

(ontwikkelteam en Giselle Meyer)

- 18 NmG-liedjes 

We gaan er 2 doen!!



Didactische films

Onderwerpen:

• NGT is visueel, ook bij NmG visuele aspecten mee nemen:

– Juiste gebaar kiezen

– Rol van non-manuele component

• NmG; gebruik van ‘er’, ‘liggen’, ‘staan’, ‘zitten’: hoe onder-

steun je dat?

• Modelen:

– Mentale werkwoorden: denken, schatten, vergelijken, 

verwachten

– Rekenstrategieën: resultatief tellen, versneld tellen

• Impliciete begrippen herkennen in handleidingen en 

expliciet aanbieden

• Rekenbegrippen aanleren
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Terugkoppeling

• Is duidelijk wat het Project Rekentaal inhoudt?

• Zijn de deelnemers zich meer bewust van het 

belang van passend rekentaalaanbod?

• Kunnen de deelnemers de rekengebaren vinden en 

toepassen in zinnen?

• Kennen de deelnemers een stukje van een 

bewegingsliedje en gebarenrijmpje?

• Hebben de deelnemers een eerste indruk gekregen 

van de nieuwe digitale leeromgeving?
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DANK VOOR JULLIE AANDACHT!

VEEL PLEZIER MET REKENTAAL!

VRAGEN?

s.jansma@kentalis.nl

s.neirynck@kentalis.nl
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