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Overzicht aanvullende materialen | Aanvankelijk rekenen Semsom 

Aanvankelijk rekenen met Semsom is de enige rekenmethode die specifiek ontwikkeld is voor de 

behoeftes van leerlingen in groep 3.  

Rekenen door te doen 

Semsom integreert doelgericht bewegen en spelen in iedere les en gebruikt het handelingsmodel 

om het rekenonderwijs nauwkeurig af te stemmen op het handelingsniveau van de leerlingen. 

Handelend rekenen is leren rekenen met concrete materialen en 'door te doen'.  

We kiezen ervoor om bij Semsom materialen te gebruiken die veelal voor handen zijn in de klas. Zo 

hoeven we scholen niet op extra kosten te jagen. Om jou als leerkracht te ontlasten zorgen we voor 

ondersteunende downloads in de leerkrachtensoftware, zodat je deze niet zelf hoeft te maken.  

Aanvullend Semsom materiaal 

Bij Semsom bieden we aanvullend Semsom handelingsmateriaal aan die jou als leerkracht helpen 

tijdens je lessen.  

• Wisbordje 

Door tijdens de instructie en het checkmoment te werken met wisbordjes, ziet de leerkracht 

in één oogopslag of de hele klas de instructie heeft begrepen. Met de voorgedrukte 

wisbordjes van Semsom bespaar je tijd en zorg je als leerkracht voor een krachtige 

rekeninstructie met visuele ondersteuning. 

 

• Rekenbakje 

Alle benodigde materialen om handelend te rekenen in groep 3 zijn verzameld in één 

rekenbakje (18cm x 9cm x 4cm). Doordat alle leerlingen het handelingsmateriaal bij de hand 

hebben, gaat er zo min mogelijk tijd van de rekenles verloren. Ook hoef je als leerkracht niet 

meer na te denken over het verzamelen van spel- en telmateriaal. 

 

Wat zit er in het Semsom rekenbakje?  

- 10 rode fiches 

- 10 blauwe fiches 

- 10 telbeertjes (=telmateriaal)  

- 10 blokjes 

- 2 pionnen (twee verschillende kleuren)  

- 2 dobbelstenen (twee verschillende kleuren) 

- 30 getalkaarten (1 t/m 30) 
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Overzicht extra materiaal bij Semsom 

Ga jij aan de slag met Aanvankelijk rekenen met Semsom? Onderstaand tref je een materialenlijst 

met daarin alle extra materialen die je nodig hebt voor Semsom. Het meeste heb je waarschijnlijk al 

in huis en vanzelfsprekend heb je niet alle materialen bij iedere les nodig.  

NB: wisbordjes en de materialen uit het Semsom rekendoosje zijn niet opgenomen in deze lijst.  

 

Materialen te bestellen via Basisschoolleverancier  

 LEERKRACHT  LEERLINGEN 
 Rekenrek 20 klassikaal, 2 x 10 kralen 

 (5-structuur) 

 1 liniaal per leerling 

 Kralenstang klassikaal t/m 100  
(10-structuur) 

 1 pittenzakje / 1 foambal per leerling 

 Balansweegschaal 
 

 1 rekenrek per leerling 

 4 grote dobbelstenen 
 

 10 blokjes MAB-materiaal per leerling 

 Dobbelsteenkoffer  1 dobbelsteen met 10 vlakken (getallen 1 t/m 10)  
per leerling 

 1 grote bordliniaal  Kleine analoge klok per tweetal (blauwe wijzer 
minuten, rode wijzer uren). Klok die meedraait.  

 100 blokjes MAB-materiaal 
verdeeld over 2 bakjes 

 1 eierdoos + 10 plastic eieren per tweetal 

 Grote analoge klok (blauwe wijzer 
minuten, rode wijzer uren) 

 geldbak met biljetten van 5 en 10 euro en munten 
van 1 en 2 euro per tweetal 

 1 foambal  
(voor klassikale activiteiten) 

 Kleine kralenketting t/m 20 met 5-structuur voor 
verlengde instructie (6 stuks per 30 leerlingen) 

 2x getalkaarten tot 100  
(liefst in één bak) 

 Kralenketting t/m 100 met 10-structuur (kleuren 
rood/wit) voor verlengde instructie (6 stuks per 30 
leerlingen) 

 4x getalkaarten tot 20 
(in 4 verschillende kleuren) 

 Spiegeltje per leerling  
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Huis-tuin-en-keukenmateriaal 

 LEERKRACHT  LEERLINGEN 
 Vouwblaadjes en vlechtstroken  Stuk touw 40 cm per leerling 
 3 bolletjes wol   5 Dominostenen per tweetal 
 1 lege keukenrol  1 Zaklamp per tweetal 
 10 lege enveloppen A5 of A6  1 wasknijper per tweetal 
 1 kan van 1 liter  1 bakje per tweetal 
 Teil en trechter  6 meetlinten 
 Lego met poppetjes   
 Grote schoenendoos   
 3 lege wc-rollen   
 Koffer/Schatkist met cijferslot   
 4 verschillende vormen glazen (bolvormig, 

breed, smal, lang) 

  

 11 lege flessen   
 Maatschepje / juslepel   
 10 hoepels   
 5 Lege prijskaartjes   
 Pak suiker   
 Rolmaat   
 Splitsbuis / splitsbroek   
 Touw en 2 x 10 kralen in twee kleuren   
 Keukenweegschaal   
 Personenweegschaal: analoog en digitaal   
 Glazen pot met 50 knikkers of andere telbare 

voorwerpen. / teldopjes. 

  

 Bolletje touw met 10 wasknijpers   
 Zaklamp   
 Spaarpot   
 Vorm van verpakkingen: kubus, cilinder, 

piramide en balk 

  

 Hoepels   
 Camera / telefoon   
 Insteekhoezen   
 30 grote bouwblokken   

 


