Veel remedial teachers en onderwijsprofessionals gebruiken de stoplichtkaartjes voor het
inslijpen van de tafels. In de volksmond werd gesproken over de Stoplichtmethode voor het
leren van de tafels. In 2012 en 2013 verschenen er artikelen in een vaktijdschrift voor remedial

teachers. Sindsdien werken velen met deze methode. De methode is verder uitgewerkt en
daarmee is de naam onder de loep genomen. De methode heet nu: Tafelmethode met
Stoplichtkaartjes. Vanaf mei 2020 kunnen leraren, ouders en remedial teachers op de website
meer dan 190 gratis downloads vinden! In dit artikel wordt kort herhaald hoe de methode
werkt. Ook is er aandacht voor de voorwaarden die nodig zijn om de tafels te kunnen leren en
de deeltafels.  Esther Monfils
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2. Voorwaarden
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2.2 Erbij- en erafsommen
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5 → 10 → 5
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6 → 12 → 6

10 → 20 → 10

12 → 24 → 12

24 → 48 → 24

9 → 18 → 9

15 → 30 → 15

16 → 32 → 16

32 → 64 → 32

20 → 40 → 20

Een aantal verdubbel- en halveerreeksen.

hardop naar het tiental splitsen als dat aan
de orde is.

Als dit kinderen dit enigszins onder de knie hebben, kan er gestart worden met het leren van
de tafels. Het leren van de tafels volgens de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes verloopt
volgens een aantal fases. Eerst wordt met concreet materiaal geoefend en daarna zoals
uitgelegd bij ‘zo werkt het’. Gebruik verschillende werkvormen om de tafels vervolgens in te
slijpen. In de handleiding, gratis te verkrijgen via de website, zijn verschillende werkvormen
beschreven.
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3. Deeltafels
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Esther Monfils
Esther Monfils is orthopedagoog leerproblemen en lerares basisonderwijs.
In 2008 kreeg zij van Els Roessingh-van Iterson, de bedenkster van de
methode, het ‘Stoplichtkaartjes’-stokje overgedragen. In 2020 heeft Esther de methode nieuw
leven ingeblazen en de website gelanceerd. Esther werkt bij De Praktijk4Kids in Alphen aan
den Rijn en is tevens co-auteur van Breinhelden, doordacht werken aan executieve functies.
Webdesign: www.dtp2.nl | Illustratie: www.studio-sabine.nl | Foto: www.fotografielavinia.nl

 Esther Monfils | www.stoplichtkaartjes.nl | eigen publicatie juni 2020 

