
        
 
 
 
Meartalige rekkentaal / Meertalige rekentaal / 
Multilingual language of mathematics 

 
Basis termen 

 
Kategory Kar 

Titel Rekentaal / Rekkentaal / Language of mathematics 

Doelstelling  Basisrekkenbegripen leare en linke oan ’e eigen taal.  

Doelgroep Underbou 

Fak Wiskunde 

Link mei 
curriculum 

Taalbeskôging 

Kennis oer meartaligens algemien 

Talen Alle oanwêzige talen  

Link mei 
FREPA 

Bewustwurding fan eigen talen en de talen yn de omjouwing 

Kennis oer talen yn Fryslân, Europa en de wrâld 

Kennis oer taalferskillen (wurdskat en sinsbou) 

Feardichheden Harkje, lêze, sprekke, skriuwe 
Teoretyske 
ûnderbouwing Translanguaging, taalbewustwêzen/language awareness, taalfergelyk 

Beskriuwing 
aktiviteit 

Stap 1 
Diel A4’kes út, mei symboalen fan de rekkenwurden en it byhearrende wurd. 
Learlingen moatte de júste match fine. De helte fan de learlingen hat symboalen, de 
oare helte hat de wurden. Bygelyks ien learling hat it wurd ‘plus’ en siket dêr it 
symboal ‘+’ by. 
 
Stap 2 
Jou alle learlingen in A4’ke mei ien fan de ûnderdielen fan in rekkenwurd derop en 
lit se mei inoar wurden foarmje. Jou alle bern in papier mei dêrop in diel fan it 
rekkenwurd, opdield yn foarheaksel, stam en/of achterheaksel. Learlingen moatte 
mei inoar in wurd foarmje. Bygelyks ‘ver’, ‘menig’, en ‘vuldig’= vermenigvuldigen 
 
 
Stap 3 
Stap 1 en 2 wurde kombinearre. Alle rekkenwurden en symboalen dy’t by elkoar 
hearre moatte by elkoar socht wurde. Ek dit giet troch A4’kes ferdield ûnder de 



learlingen. In learling hat bygelyks. ‘plus’ mei it symboal ‘+’ en in oar it wurd 
‘optelle’. Sy moatte elkoar fine.  
 

Begryp Symboal Betsjutting Utdrukkingen 

plus + Plussom, in getal grutter meitsje 

tel op                    
optellen                     

mear                         
tegearre                         

derby 

min - Minsom, in getal lytser meitsje 
lûk ôf                   
ôflûke                     
minder                        
derôf                           

diele : / ÷ In dielsom, in getal lytser meitsje 
diel                            
diele                     

ferdiele                        
Diele troch                           

kear X Kearsom, in getal grutter meitsje. 
kear                        

fermannichfâldich                     
fermannichfâldigje                                                   

 
 
Stap 4  
Meitsje in rekkentaal wurdspin mei alle rekkenwurden dy’t by in symboal socht 
bin, lyk as yn it foarbyld hjirûnder. Lit de learlingen dit opneame.  
 



 
 
Stap 5 
Lit de learlingen de wurden yn harren eigen taal/talen by de wurdspin skriuwe.  
 
 
Stap 6 
Bepraat de begripen yn de ferskate talen. It is wichtich om dêrby út te ljochtsjen: 

- Watfoar wurden komme oer ien? 
- Wat is hiel oars? 
- Binne der yn alle talen sa’n soad wurden foar itselde rekkenbegryp? 

 
Materialen  Selsmakke útdielblêden mei de ferskate symboalen en beneamingen.  

Resultaten fan 
ymplemintaasje  

Foto’s, filmkes en produkten fan de bern nei ymplemintaasje sa as in gearfetting 
fan observaasjes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foarbylden fan in ISK 
 

 
 

 
 
 


