REKENANALYSE&ZO
Een duidelijk en gedetailleerd beeld van
de rekenvaardigheden van uw kind.

het rekenniveau van uw kind en gericht hulp
kan bieden.

Wat is het?
Vanaf groep 3 krijgen kinderen rekenen en
in de daaropvolgende jaren wordt steeds
een stukje verder gebouwd op de
bestaande kennis. De vaardigheden van
groep 3 moeten dus beheerst worden om
goed verder te kunnen rekenen in groep 4,
enz. Om een gedetailleerd beeld van de
beheersing van deze rekenvaardigheden
van uw kind te krijgen, kan de rekenanalyse
worden afgenomen. Hierbij worden op
systematische wijze alle rekenonderdelen
nagelopen om zo precies te zien waar
hiaten of verbeterpunten in de kennis
zitten. Alle vaardigheden vanaf groep 3
worden doorlopen, juist omdat in de
onderbouwgroepen de basis wordt gelegd
voor de bovenbouwgroepen. Problemen in
de bovenbouwgroepen komen dan ook vaak
voort uit hiaten in de basiskennis. Op deze
manier ontstaat uit deze één-op-één
afname een zeer gedetailleerd beeld van de
rekenvaardigheden van uw kind.

Wat is het resultaat?
De uitkomst van de rekenanalyse geeft een
duidelijk overzicht van het rekenniveau en
de rekenvaardigheden van uw kind. Het
voordeel van deze afname is dat niet alleen
gekeken wordt naar de uitkomsten van de
sommen, maar er wordt ook steeds
gevraagd naar de manier waarop het kind
de som uitrekent. Op school is er vaak geen
tijd om op zo’n gedetailleerd niveau te
kijken naar de rekenvaardigheden. Op basis
van de uitkomsten van deze rekenanalyse
kan heel gericht worden gewerkt aan het
wegwerken van hiaten in de kennis. Zo
leveren wij bijles op maat voor uw kind.

Voor wie?
REKENANALYSE&ZO is geschikt voor
kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8. De test
bestaat uit maximaal acht delen die tijdens
de bijles worden afgenomen. Hiervoor
wordt de helft van de bijlestijd gebruikt,
zodat tijdens de andere helft van de tijd
uitleg kan worden gegeven en kan worden
geoefend. De afname wordt gedaan door de
eigen bijlesmeester of –juf. Het voordeel
hiervan is dat hij of zij goed inzicht krijgt in

Wat zijn de kosten?
De kosten voor de REKENANALYSE&ZOscreening bedragen eenmalig € 150, naast
de kosten voor de bijlessen waarin de
afname plaatsvindt. Deze kosten omvatten
een uitwerking van de resultaten, een
analyse en het opstellen van het
gedetailleerde rapport waarin precies wordt
aangegeven in hoeverre uw kind de
verschillende rekenonderdelen beheerst.
Deze resultaten kunnen door u als ouder
gebruikt worden om zelf te oefenen of in
het contact met de school van uw kind. In
overleg met u is het instrument ook
inzetbaar voor een nameting. Ook is het op
verzoek mogelijk om een overdrachtsgesprek met school in te plannen. De kosten
hiervoor bedragen €50 per uur.
Er is geen BTW verschuldigd over deze tarieven.

