
Of leerlingen het nu leuk vinden of niet, rekenen is een 
basisvaardigheid. Ze hebben het nodig om mee te kunnen doen in 
de maatschappij. Al is het maar om hun geldzaken op orde te houden. 
Maar al te vaak passen leerlingen trucjes toe om een rekentoets te 
halen, zonder de stof écht te begrijpen. Dat moet anders! En gelukkig 
kan dat ook. Met de achtdelige verhalenreeks ‘Daar kun je op rekenen’ 
van uitgeverij Eenvoudig Communiceren.

Taalvaardigheid is 
rekenvaardigheid
Rekenvaardigheid kun je niet loskoppelen van 
taalniveau en woordenschat. Daarom komt 
Eenvoudig Communiceren met ‘Daar kun je op 
rekenen’; een nieuwe reeks romans waarin 640 
‘rekentaalwoorden’ zijn verwerkt. Tijdens het lezen 
van deze meeslepende verhalen komen leerlingen 
op een laagdrempelige manier in aanraking met 
rekenbegrippen. Doordat de woorden onderdeel 
uitmaken van een spannend verhaal, krijgen 
leerlingen ongemerkt de betekenis mee van de 
rekentaalwoorden, en zien ze in waarom bepaalde 
vaardigheden nuttig zijn. 

 

BoekenBoeien
‘BoekenBoeien 2: Daar kun je op rekenen’ is het 
vervolg op de reeks BoekenBoeien.nl voor vmbo-
leerlingen. Een serie van twintig boeken waarin 
‘schooltaalwoorden vmbo’ verwerkt zijn. Doordat 
jongeren deze spannende, realistische en makkelijk  
te lezen boeken verslinden, komen ze   
als vanzelf in aanraking met allerlei 
begrippen uit bijvoorbeeld 
economie, biologie en wiskunde. 
En ze lezen binnen één 
schooljaar maar liefst twintig 
boeken - met plezier!

Tip: bestel de complete serie 
BoekenBoeien.nl voor € 145,-

Schoolbreed lezen
Net als voor BoekenBoeien.nl geldt voor ‘Daar kun je 
op rekenen’ dat de verhalen zich goed lenen voor 
schoolbreed lezen. Als leerlingen (samen met hun 
wiskundeleraar!) drie keer per week 20 minuten lezen, 
gaat hun taalvaardigheid al met sprongen vooruit. 
Bovendien is schoolbreed lezen een mooie manier 
om leerlingen te laten zien dat lezen er toe doet.

Schoolbreed lezen 

Jongeren verslinden 
deze makkelijk te 

lezen boeken.

Schoolbreed lezen 
De hele school leest minstens  

drie keer per week 20 minuten



Nu verkrijgbaar: de eerste twee titels in deze nieuwe reeks

Geheim transport 
HELENE BAKKER 
ISBN 978 90 8696 297 6    € 7,95

Abel gaat met Rik en diens ouders mee naar een camping in de 
Spaanse Pyreneeën. Hij komt er al snel achter dat deze vakantie niet is 
wat hij ervan verwacht had. Het blijkt een naturistencamping. En Rik 
vliegt direct in de armen van zijn vakantievriendinnetje van vorig jaar. 
Abel trekt er dus maar in z’n eentje op uit. Maar hij komt niet terug …

Topscorer 
MARIAN HOEFNAGEL 
ISBN 978 90 8696 312 6   € 7,95

Daan en Noa zitten bij elkaar op school. Daan helpt Noa 
regelmatig met huiswerk. En Noa gaat vaak naar zijn 
voetbaltraining kijken. Daar speelt ook Jochem. Jochem is een 
talentje. Hij voetbalt zo goed, dat hij al snel mee mag spelen 
met het eerste. Hij verdient ook goed. Hij verhuist naar een luxe 
appartement en geeft veel geld uit. En dan dreigt opeens alles 
mis te gaan …

Wist u dat?
12% van de Nederlandse jongeren van 15 jaar 
rekent onder het basisniveau. En bijna 22% van 
de Nederlandse jongeren leest onder datzelfde 
basisniveau. Dat betekent dat veel jongeren in 
onze talige maatschappij het risico lopen te falen in 
rekenen. En dat terwijl ze wel kúnnen rekenen. Maar 
door hun beperkte woordenschat en leesvaardigheid 
snappen zij de talige sommen niet. (Bron PISA 2015) 

Aanpassingen in rekentoets

Rekenen op 2F-niveau is een voorwaarde voor 
doorstroom naar mbo-2. De overheid heeft hiervoor 
rekentoetsen ingevoerd. Leerlingen die moeite hebben 
met rekenen, kunnen – als zij dat van tevoren aanvragen - 
een aangepaste toets maken. Deze toets is van hetzelfde 
niveau, maar de leerling mag hulpmiddelen zoals een 
rekenmachine en rekenkaarten gebruiken. Ook krijgt hij 
of zij meer tijd.  
 
Helaas heeft deze aanpassing er niet toe geleid dat meer 
leerlingen slagen voor hun rekentoets. Daarom is de 
toets minder talig gemaakt, én krijgt de leerling maar 
liefst vier kansen. Ook krijgen de leraren vooraf te horen 
hoe de toets eruitziet, zodat zij leerlingen beter kunnen 
voorbereiden. 
Allemaal noodgrepen om een bepaald rekenniveau 
te halen, terwijl het echte probleem – beperkte 
leesvaardigheid - niet wordt aangepakt.

LEZEN VOOR IEDEREEN
UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

Neemt u van een titel 15 exemplaren of meer?  
Dan zijn de boeken slechts € 6,50 per stuk.


