
Beelden: Studio M
onnikenw

erk, U
nited Studio’s | Thisisus 

Voorbereidend rekenen 
met Semsom

Met Semsom groep 1-2 heeft iedere kleuterleerkracht de zekerheid van 
een methode en de vrijheid om lessen zelf in te richten. Semsom laat 
kleuters rekenen door een verscheidenheid aan activiteiten, maar vooral 
door ze spelend en bewegend met rekenen bezig te laten zijn.

Rekenen met Semsom
Dat is: rekening houden met de behoeftes van het kind.
• Meegroeien met het kind
• Geïntegreerd spelen en bewegen
• Ruimte voor flexibiliteit

Wil je meer weten?
Semsom is de perfecte voorbereiding voor Semsom in 
groep 3. Wil je meer weten over rekenen met Semsom? 
Ga dan naar onze website: www.zwijsen.nl/semsom of 
scan de QR code.

De feiten op een rij
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• Rekenplezier staat centraal.
• Semsom is kerndoeldekkend.
•  Alle activiteiten zijn speciaal voor 

jonge kinderen ontwikkeld en  
bevatten veel bewegende en  
spelende activiteiten. 

•  Semsom stimuleert bij kleuters het 
ontdekkend leren. Semsom wekt  
nieuwsgierigheid, laat kinderen zelf 
nadenken met betekenisvolle opdrach-
ten, rijke leeromgeving en afwisse-
lende werkvormen.

• Activiteiten zijn flexibel aan te bieden.
•  Iedere activiteit heeft een uitwerking 

voor groep 1 en groep 2.  
•  Een voorbeeldplanning helpt jou bij 

het kiezen van de rekenactiviteiten. 
•  Semsom is themaonafhankelijk en 

is daarom passend bij verschillende 
thema’s en hoeken.

•  Iedere activiteit is op twee niveaus 
uitgewerkt, waardoor Semsom 1-2 
geschikt is voor alle kinderen in  
groep 1 en 2.

•  Voor sterkere rekenaars bieden we 
uitdagende denkvragen en suggesties 
om de activiteit iets moeilijker te 
maken.

•  Voor zwakkere rekenaars is er elke 
week ruimte voor extra begeleiding, 
waarin je een activiteit nogmaals of 
iets makkelijker kunt aanbieden.

Didactiek Opbouw Differentiatiegroep 1-2
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•  Met behulp van het handige  
vergelijkingsblad kan je heel snel de  
resultaten van de kinderen bijhouden 
in de belangrijkste volgsystemen.

•   De Semsom-activiteitenbox (met 
handleiding) bestaat uit 108 activi-
teitenkaarten, met daarop haalbare, 
uitvoerbare en betekenisvolle reken- 
en wiskunde activiteiten.  
De activiteiten zijn makkelijk toe te 
passen in verschillende thema’s en 
contexten.

•  Met de achttien Semsom-dansen 
maken kleuters op een vernieuwende 
en aantrekkelijke manier kennis met 
rekenconcepten. 

•   In de Semsom groeiboekjes houden 
leerlingen hun eigen voortgang 
bij, maken ze opdrachten en eigen 
producties. Ze oefenen onder andere 
met verschillende manieren om 
hoeveelheden en getallen weer te 
geven.

•   Semsom is het centrale character en 
komt tot leven in de klas met een klas-
senpop. De pop initieert gesprekken, 
activiteiten, uitdagingen en leersitua-
ties. 

•   De Semsom rekenprentenboeken met 
een rijke rekeninhoud helpen kinderen 
bij het ontwikkelen van hun reken-
inzicht, op een laagdrempelige manier.  

Observatie en evaluatie Materialen groep 1-2
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