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Rekenen met geanimeerde prentenboeken? Ja, dat kan! Sterker nog … aan de
hand van de aangeboden animaties en de daarbij horende activiteiten
beklijven de rekenvaardigheden zelfs beter!
Bereslim biedt daarom een complete rekenleerlijn aan voor de groepen 1 en 2
van het basisonderwijs.
De rekenleerlijn bestaat uit tien thema’s. Per thema is één BereslimBoek
geselecteerd. Dit BereslimmeBoek vormt de rode draad bij de beschreven
rekenactiviteiten. Aan de hand van de tien BereslimmeBoeken worden alle
rekenvaardigheden op een speelse en leerzame manier aangeboden. Op deze
manier wordt het kijken naar BereslimmeBoeken en het rekenen nóg leuker!
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Per activiteit staat vermeld welke rekenvaardigheden aan bod komen. De
rekenvaardigheden volgen de SLO-doelen die in 2020 zijn verschenen. In het
overzicht kunt u zien dat, wanneer alle activiteiten worden uitgevoerd, u
voldoet aan de rekenvaardigheden die volgens het SLO heeft opgesteld.
Als extra verwerking is er per BereslimBoek een poppenkastactiviteit
opgenomen. Gezamenlijk vormen ze een poppenkastpoppen-lijn.
Deze rekenlijn is voor Bereslim ontwikkeld door Jørgen Hofmans, auteur van
meer dan 50 kinderboeken, projectleider van WePboek en voormalig
eindredacteur van de bekende SchoolTV-programma’s Koekeloere en Het
Zandkasteel. Margit Ronde, ervaren kleuterleerkracht, heeft met Jørgen
meegelezen en opdrachten uitgevoerd in haar rekenonderwijs aan kleuters.
Het Bereslimteam wenst u en alle kleuters veel plezier toe met deze
rekenleerlijn!
Groningen, augustus 2020.

BERESLIMMEBOEKEN EN THEMA'S

Thema 1
ruimtelijke oriëntatie,
verkenningen in de ruimte
vanuit het eigen lijf

Thema 2
ruimtelijke oriëntatie,
bouwen en construeren

Thema 3
ordenen, classificeren
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Thema 4
ordenen, seriëren

Thema 5
ordenen, kijken en
vergelijken

Thema 6
ruimtelijke oriëntatie,
wegen en tijdsbegrip
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Thema 7
getalbegrip en omgaan
met hoeveelheden, spelen
met hoeveelheden
tot vijf

Thema 8
getalbegrip en omgaan
met hoeveelheden, spelen
met hoeveelheden
tot tien

Thema 9
extra getalbegrip, getallen
en meten, spelen met
hoeveelheden
tot twintig
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Thema 10
extra getalbegrip, getallen
en meten, spelen met
hoeveelheden tot
twintig (en meer)

NB. Je bekijkt een inkijkexemplaar. In het Schoolpakket van
Bereslim bevat deze methodewijzer een uitgebreid overzicht van
alle SLO-doelen en bijbehorende opdrachten. Meer weten? Ga
naar www.bereslim.nl

