
Mijn naam is Diana Snel, ik ben ambulant begeleidster van Ryan. Hij is 9 

jaar oud en heeft het syndroom van Down. Ik werk al met Ryan vanaf zijn 

derde jaar. Ryan is gestart met de leesmethode ‘lezen moet je doen’ 

vanaf de kleuterklas. Ryan zit nu in groep 4 en leest al een aardig woordje 

en zinnetje, is lekker aan het schrijven en werkt volop met de 

pictoschrijver en het computerprogramma ‘kijken en kiezen’. Hij moet 

zich natuurlijk op meerdere vlakken ontwikkelen, dus rekenen is ook 

vanaf zijn derde jaar aangeboden. Rekenen blijkt lastiger voor hem te zijn, 

maar hij ontwikkelt zich hier prima in. Omdat de vormletters van Trijntje 

met ondersteuning van het vormenboek en de vormendoos zo goed 

werken om Ryan te leren schrijven, kreeg ik het idee om deze methode 

om te zetten in het rekenen. Zo kan hij in zijn vertrouwde en herkenbare 

methode overstappen naar de rekenmethode met de ‘vormcijfers’.  Die 

kaarten heb ik zelf heb ontwikkeld. Het principe is precies hetzelfde als de vormletters. Ryan leert de 

cijfers schrijven op een voor hem vertrouwde manier. Hieronder een omschrijving van de cijfers: 

De 1 is: korte stok. 

De 2 is: boogje, schuine streep, streep. 

De 3 is: open rondje, open rondje. 

De 4 is: schuine streep, streep, lange stok. 

De 5 is: korte stok, open rondje, streep. 

De 6 is: schuine streep, rondje. 

De 7 is: streep, schuine streep. 

De 8 is: rondje, rondje. 

De 9 is: rondje, schuine streep. 

De 10 is: korte stok, rondje. 

Omdat Ryan al zo goed letters kende met de vormen erbij, was het voor hem erg 

makkelijk om de vormen van de cijfers onder de knie te krijgen. 

Heb je interesse in deze kaarten? Stuur mij een mailtje en dan stuur ik ze naar je 

op. Het is handig om de uitgeprinte kaarten te lamineren. Zo blijven ze mooi en 

handig om te gebruiken. Bij deze kaarten kun je de vormendoos aanschaffen die 

verkrijgbaar is bij Trijntje de Wit op www.lezenmoetjedoen.nl. 

Groeten, Diana Snel  

Dianasnel@12move.nl 
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