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De ‘rekentafel-mandala’ 

 
Mandala’s hebben rekenkundige aspecten die vaak over het hoofd worden gezien. 

Andersom kunnen we  ook zeggen dat rekenen esthetische eigenschappen heeft die op school 

meestal over het hoofd worden gezien. 

Het is heel boeiend om de wetmatigheden van de  ‘rekentafeltjes-mandala’ te ontdekken, en 

het is een heel bijzondere manier om de kinderen van vermenigvuldiging bij te brengen. Een 

bekend voorbeeld is het ‘tafeltjes-bord’ uit de Montessori pedagogiek. Het is zowel voor 

kinderen als volwassenen fascinerend om al doende de wetmatigheden ervan te ontdekken. 

Het geeft de kinderen tevens inzicht in de structuur van de getallen.  

Oorspronkelijk werd een houten bord gebruikt waar de spijkers half ingeslagen werden.  

Draden wol worden om de getallen bij de spijkers gedraaid volgens een bepaalde reeks. 

Altijd bij nul beginnen. Er ontstaat dan een figuur die een bepaalde tafel van 

vermenigvuldiging kenmerkt. Op bijlage 1 staan  voorbeelden die gekopieerd kunnen worden, 

waarmee hetzelfde effect door middel van tekeningen bereikt kan worden. 

De kinderen gebruiken daarbij liniaal en kleurpotloden.  

Laat de kinderen eerst alle tafels van 1 t/m 9 opschrijven  

( of alleen die welke zij moeten leren). 

De uitkomsten van elke reeks worden in de cirkels van de bijlage met rechte lijntjes 

verbonden, nadat ze de cijfers 0 t/m 9 hebben ingevuld, met de 0 bovenaan. 

Zie als voorbeeld hieronder de tafel van 3: te beginnen bij 0 worden de cijfers 3 – 6 – 9 - (1)2 

– (1)5 – (1)8 – (2)1 – (2)4 – (2)7 – (3)0 met elkaar verbonden. Telkens na het passeren van de 

0 verspringt het tiental.  

De grote ‘rekentafel-mandala’ op bijlage 2 kan gebruikt worden om alle tafels in één figuur te 

verwerken. Gebruik voor elke reeks een andere kleur en laat  het resultaat inkleuren! Probeer 

het eerst zelf uit! 

 

Wat valt er aan deze figuren te ontdekken?  
- er ontstaat altijd een regelmatig, stervormig patroon;  

- elke keer als je langs nul komt, verspringt het tiental; 

- bij de tafel van vijf krijg je een loodrechte lijn; 

- steeds 2 figuren zijn identiek: die van de 1 en 9, van 2 en 8, van 3 en 7, van 4 en 6; 

- alle tien de punten worden met de 1-, 3-, 7-, en 9- reeks bereikt; 

- oneven getallen worden niet met elkaar verbonden; 

- de 1- en de 9-reeks bestrijken dezelfde getallen, maar in omgekeerde volgorden. 

 

Veel plezier met  r/t ekenen 
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