Dit is dyscalculie!
Als je dyscalculie hebt, vind je rekenen lastig
Dit kan lastig zijn als
je dyscalculie hebt:

Wat is dyscalculie?

t kunnen rekenen.
Dyscalculie betekent letterlijk nie
mis in je hersenen
Als je dyscalculie hebt, gaat er iets
t bekend wat er
als je gaat rekenen. Het is nog nie
precies verkeerd gaat.
, zijn daarmee geboren.
• Mensen die dyscalculie hebben
je bent ook niet dom!
• Je kunt er niks aan doen en
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Je leert langzamer rekenen.
Je begrijpt niet goed wat er precies wordt gevraagd bij
rekenopdrachten.
Je draait getallen om.
Je vindt klokkijken moeilijk.
Je blijft moeite houden met het onthouden van sommen
en tafels.
Je vindt het lastig om te bedenken hoe je een som uit
moet rekenen en welke strategie je moet gebruiken.

KINDEREN HEEFT

DYSCALCULIE
Dat betekent dat er in iedere klas wel iemand
met dyscalculie zit!

Dit kun je eraan doen:
•
•

Sterke kanten van
mensen met dyscalculie
•
•

Vaak ben je in andere vakken, zoals
lezen, taal en spellen, wél goed.
Mensen met dyscalculie hebben
vaak veel ideeën en zijn creatief.

•
•
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Heel veel blijven oefenen! Je kunt online veel leuke rekenspelletjes doen.
Maak gebruik van een strategieënboekje, tafelkaart en
een rekenmachine.
Schrijf alle tussenstappen op papier, zodat de juf of
meester je beter kan helpen als het fout is gegaan.
Vraag hulp aan anderen.
Blijf doorzetten!

Er zijn ook bekende mensen
die dyscalculie hebben, zoals
de uitvinder van de gloeilamp:
Thomas Edison

Wist je dat...

•

Dyscalculie net zo vaak bij jongen
s als bij meisjes
voorkomt?
• Dyscalculie vaak voorkomt in
combinatie met dyslexie
en ADHD, maar dat hoeft niet.
• Er in je hoofd heel veel versch
illende dingen moeten
gebeuren tijdens het rekenen?
• We in het dagelijks leven hee
l veel cijfers tegenkomen,
zoals op de wekker, op de bus,
op het bord met de
vertrektijden van de trein en op
een pak hagelslag?
Rekenen doen we dus eigenlijk
de hele dag.

www.marant.nl/dyscalculie

Zo wordt rekenen leuker:

rkracht. Ook als je
Vraag hulp aan je ouders of je lee
rijpt!
het na één keer nog niet goed beg
iddelen als een reken• Maak gebruik van de hulpm
en strategieënboekje.
machine, tafelkaart, rekenpapier
appen doen is ook
• Een taart bakken of boodsch
oefenen met rekenen.
• Geloof in jezelf!

•

