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1. Samenvatting  

 

 

Rekenhandboek KBS Helder Camara 

 

Daphne Mattijssen en Marjolein van Zitteren 

 

Achtergrond: 

KBS Helder Camara te Teteringen is een school met bovengemiddelde rekenprestaties. In het 

schooljaar 2013-2014 zijn twee nieuwe methodes ingevoerd op het gebied van rekenen. Dit zijn 

Wereld in Getallen voor de groepen 3 tot en met 8 en Kleuterplein voor de kleutergroepen. De 

laatstgenoemde omvat naast rekenen ook andere vakgebieden. Voor deze methodes is onder 

andere gekozen omdat zij aansluiten op de rekenvisie van de school, waarin gestreefd wordt 

naar functionele gecijferdheid van de leerlingen. Tevens werd het als voordeel gezien dat 

Kleuterplein veelomvattend is en er binnen de methode Wereld in Getallen gedifferentieerd 

wordt gewerkt op meerdere niveaus. Dit sluit goed aan op het adaptief onderwijs van KBS 

Helder Camara. Om de implementatie van deze methodes goed te laten verlopen en tevens het 

rekenonderwijs eens goed onder te loep te nemen èn met beleid te laten uitvoeren, is door de 

rekencoördinatoren voorgesteld een Rekenhandboek te maken. De directie en het team hebben 

deze keuze ondersteund. 

 

Doel: 

Dit Rekenhandboek is in het voorjaar van 2014 ontwikkeld door Daphne Mattijssen en 

Marjolein van Zitteren, die op dat moment de opleiding tot Rekencoördinator volgden. Zij 

beoogden hiermee zorg te dragen voor goed rekenonderwijs binnen de groepen 1 t/m 8. Dit 

doordat duidelijke afspraken en doorgaande lijnen erin vastgelegd zijn. Nieuwe leerkrachten en 

leerkrachten die van groep veranderen, worden middels dit document wegwijs gemaakt in het 

rekenonderwijs op deze school. Ze hoeven niet meer alles na te vragen bij andere collega’s, 

maar kunnen dit handboek erbij halen en zich zo het rekenonderwijs op deze school eigen 

maken. De rekencoördinatoren zien er, samen met directie,  IB en kwaliteitsondersteuner, op toe 

dat de vastgelegde afspraken bij collega’s actueel blijven en worden nageleefd.  

 

Conclusie:  

Het rekenhandboek is een groeidocument en zal de komende jaren aangevuld en wellicht 

aangepast worden. Dit zorgt ervoor dat het document bij de tijd blijft. Het nog te schrijven 

Rekenbeleidsplan zal voor een deel bestaan uit alinea’s die terug te vinden zijn in dit 

Rekenhandboek. Dit omdat dit handboek is geschreven met de rekenvisie in het achterhoofd en 

het Rekenbeleid als stip op de horizon. 

Dit Rekenhandboek is dé rode draad binnen het rekenonderwijs van KBS Helder Camara.. 
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2. Inleiding 

 

Voor u ligt het Rekenhandboek van KBS Helder Camara te Teteringen. Dit is een naslagwerk 

wat voor iedereen ter inzage is. Op deze manier willen de rekencoördinatoren, 

teamcoördinatoren, kwaliteitsmedewerkers en teamleden de schoolafspraken en de doorgaande 

lijn en de kwaliteit van het rekenonderwijs borgen.  

Uitgangspunt van dit rekenhandboek is de Rekenvisie, welke in overleg met het team 

ontwikkeld is. Deze wordt hier dan ook kort weergegeven: 

Rekenvisie 

Het ontwikkelen van de gecijferdheid van de leerlingen staat op KBS Helder Camara centraal: 

het team wil de leerlingen voorbereiden op het omgaan met de getallen in de wereld om hen 

heen. Rekenen en taal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; veel getallen zijn immers in 

talige context vormgegeven. Het nut van de sommen en het  kunnen toepassen van reken- en 

wiskundevaardigheden en de transfer van de opgedane rekenkennis staan centraal. 

Er wordt gebruik gemaakt van vastgestelde leerlijnen, behorende bij de methodes Kleuterplein 

(Bijlhout, Menne, & Zouw, 2008) en Wereld in Getallen (Grootheest, Huitema, & Jong, 2009) 

die per leerjaar uitgewerkt wordt in deze  methodes. Dit wordt gedaan om de doorgaande 

leerlijnen te waarborgen. Om een optimaal leerrendement te bereiken, wordt het kind zoveel 

mogelijk onderwijs op maat geboden. Het automatiseren, memoriseren en het aanbieden van 

voornamelijk één rekenstrategie nemen een belangrijke plek in bij het rekenonderwijs op deze 

school. Middels toetsen van de methode en van Cito (Cito, 2002) worden de vorderingen van de 

leerlingen gevolgd, de uitkomst van deze toetsen worden gebruikt om het rekenaanbod per 

leerling verder op maat te maken en zo de vorderingen te verbeteren. Er wordt  opbrengstgericht 

gewerkt, maar ook handelingsgericht. KBS Helder Camara zet het planmatig werken in voor het 

verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht 

hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. Vaardigheidsscores 

worden geformuleerd en het handelingsgericht werken volgt hierna. 

Het team past het rekenaanbod aan zodat het voldoet aan alle kerndoelen en tussendoelen. Een 

goede overgang van groep 2 naar groep 3 wordt gewaarborgd door vastgelegde afspraken,  goed 

overleg tussen de leerkrachten en door het nauwkeurig volgen van de rekenwiskunde- 

resultaten. Waar nodig wordt bijgestuurd door leerkrachten in overleg met de interne 

begeleiders en de rekencoördinatoren. KBS Helder Camara streeft ernaar om ieder kind zoveel 

mogelijk op zijn of haar niveau te laten functioneren. Dit geldt voor alle vakken, dus ook voor 

rekenen. 

Het team van KBS Helder Camara gaat er vanuit dat een goede rekenvaardigheid bij het kind 

niet kan worden ontwikkeld als een kind zich niet competent voelt. Het team heeft er dan ook 

aandacht voor dat ieder kind succeservaringen kan opdoen. Waar nodig wordt ingegrepen, 

indien wenselijk in samenspraak met ouders. De leerkracht treedt dan in overleg met intern 

begeleiders, rekencoördinatoren en ouders over de te volgen aanpak. 
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Door de transfer die dagelijks wordt gemaakt tussen de les met het bijbehorende lesdoel naar de 

gecijferde wereld waar de leerlingen zich in bevinden, helpt het team van KBS Helder Camara 

de leerlingen verder op weg naar het zich ontwikkelen tot volwaardig functioneel gecijferde 

individuen. 

2.1 De didactiek in de praktijk 

 

De methodes Kleuterplein en Wereld in Getallen zien wij als een handreiking voor goed 

rekenwiskunde onderwijs. 

Binnen groep 1/2, wordt er gewerkt vanuit de leerlijnen die terug te vinden zijn binnen de 

methode Kleuterplein. Hiervoor wordt u verwezen naar paragraaf 5, verderop in dit document. 

Deze leerlijnen zijn gebaseerd op: 

 tellen en rekenen; 

 meten en wegen; 

 ruimte en vormen; 

 tijd. 

Binnen de kleutergroep is het belangrijk dat de leerlingen met deze leerlijnen in aanraking 

komen door gebruik te maken van allerlei materiaal dat voor handen is. Materialen vanuit de 

directe omgeving. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld de tafels, stoelen, het eigen lichaam, 

het lichaam van anderen etc.  

De rekenactiviteiten vinden plaats in verschillende werkvormen. Dit kan zijn in een grote maar 

ook kleine kring. Ook individueel kunnen leerlingen rekenen ervaren en toepassen. Tijdens het 

buitenspelen of tevens op de computer komen de kleuters in aanraking met rekenen.  

Door veel gebruik te maken van de alledaagse dingen om de leerlingen heen en door het 

rekenen te koppelen aan thema’s ervaren de leerlingen dat rekenen overal gebeurt. Leerlingen 

leren daardoor te handelen en te benoemen. Dit gebeurt eerst voordat de leerlingen op het platte 

vlak gaan rekenen en gebruik gaan maken van getalsymbolen.  

De kleuterleerkrachten laten leerlingen eerst handelen met hoeveelheden. Wanneer een leerling 

dat inzicht heeft kan er een koppeling gemaakt worden met de getalbeelden. Op deze manier 

krijgen de leerlingen meer inzicht in het getalbegrip wat later wordt aangeboden. 

 

Binnen de groepen 3 tot en met 8 wordt er, conform de richtlijnen van het adaptieve onderwijs, 

op drie niveaus rekenonderwijs gegeven. Hieronder wordt deze werkwijze toegelicht. 

In de instructie wordt door de leerkracht steeds de basisstrategie van de methode aangeboden 

waarna de leerlingen worden ingedeeld in: 

Aanpak 1: de Instructiegroep 

Deze leerlingen volgen de standaard instructie waarbij één strategie wordt aangeboden. 

Daarnaast krijgen ze verlengde instructie middels het bijwerkboek wat bij de methode hoort, 

begeleide inoefening in dit boek en maken ze extra herhalingsopdrachten waarbij ook gebruik 

kan worden gemaakt van Maatwerk (Erich, Galen, & Huitema, 2001). 
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Aanpak 2: de Basisgroep 

Deze kinderen krijgen de standaard instructie, één aangeboden rekenstrategie en maken de 

basissommen, voornamelijk volgens de opzet van de methode.  

Aanpak 3: de Uitdagingsgroep  

 Deze groep kinderen volgt ook de standaard instructie maar krijgt meer vrijheid door een groter 

aanbod van en vrijere keuze in strategieën. In enkele gevallen wordt de instructie verkort, maar 

nooit weggelaten. Deze groep krijgt verdiepings- en verrijkingsmateriaal, de leerlingen werken 

regelmatig samen om zo coöperatief te leren. Een klein deel van de uitdaginggroep is dermate 

getalenteerd op rekengebied dat incidenteel wordt bekeken of er verdere aanpassingen nodig 

zijn. Voorwaarden voor deze aanpassingen worden vastgelegd in het meer- en 

hoogbegaafdheidprotocol van KBS Helder Camara.  

Een les wordt gestart met het duidelijk maken van het lesdoel, zodat de kinderen weten wat en 

vooral waarom ze de aangeboden stof gaan leren. We  geven les volgens het Effectieve Directe  

Instructiemode (EDI).  

Kenmerken: 

 De volgorde van de les is dus: automatiseren, ophalen voorkennis, verlengde instructie, 

rondje lopen, lesdoelen en redenen. 

 De aansluiting op onderwijsbehoeften van de leerlingen 

 De betrokkenheid van de leerling (doelstelling bij nieuwe stof, interactie, afwisselende 

werkvormen, concreet materiaal, werken op niveaus).  

 Gedurende de les zijn de leerkrachten zich bewust van het belang van positieve 

feedback. Het emotionele welbevinden wordt ook tijdens de rekenles in de gaten 

gehouden. Indien nodig wordt over dit welbevinden tijdens de rekenles, overleg 

gepleegd met ouders en/of collega’s. 

De schrijvers van dit handboek hebben een Kijkwijzer ontwikkeld, die gebruikt kan worden 

tijdens een observatie van een rekenles door rekencoördinatoren en/of IB. Deze Kijkwijzer 

bevindt zich in de bijlage van dit handboek. 

 

2.2 Borging van de resultaten 

 

De resultaten van rekenen worden middels Parnassys (Weelden, 2014) nauwkeurig gevolgd. De 

leerkrachten van de groepen bekijken in hoeverre de niveauwaardes van de Cito-toetsen per 

leerling en per groep gestegen of gedaald zijn. In het paralleloverleg worden deze bevindingen 

besproken en worden verbeterpunten vastgelegd. Deze worden vervolgens voorgelegd aan de IB 

in de groepsbesprekingen. Daarna worden eventuele vervolgacties geïnitieerd. Op deze wijze 

wil KBS Helder Camara vormgeven aan het zogeheten ‘Leren van Data’, waarbij opbrengsten 

mede richtinggevend zijn aan de invulling het onderwijs. 
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3. Schoolbreed 

3.1 Afspraken terminologie binnen de groepen (plus/min/erbij/eraf) 

 

Om te komen tot een goede rekenontwikkeling, is het van belang dat de leerlingen begrijpen wat 

ze aan het doen zijn. Leerlingen moeten later zelfstandig om kunnen gaan met de getallen in de 

wereld om hen heen. Daarom wordt er tot en met groep 4 voornamelijk gesproken over erbij en 

eraf bij het maken van bewerkingen, zodat de leerlingen begrijpen wat er concreet gebeurt. 

Vanaf groep 5 worden de termen plus en min ook gebruikt, om zo de transfer naar de 

wiskundige formuleringen te bewerkstelligen. 

 

3.2 Overzicht aandachtswoorden Rekencito Midden groep 2 tot en met 8 

 

Groep 2 

Nummer (cijfer/getal) 

 

Groep 3 

Geen bijzonderheden 

 

Groep 4 

Geen bijzonderheden 

 

 

Groep 5 

 Tekort 

 Totaal 

 Gelijk lopen (wijzers/klokken) 

 Etiket 

 Figuren (rondje, vierkant enz.) 

 Inwisselen 

 Grafiek 

 Halfvol  

 

 

Groep 6 

Deel 1: 

 Zaïre (land in Afrika) 

 Vóór iets zijn en tegen iets zijn 

Deel 2: 

 Deel van de cirkel  …/… 

 Treden (van de trap) 

 ‘op schaal getekend’ 

 In werkelijkheid 

 Hoogslaper (daarna spreken ze over bed, kan onduidelijk zijn) 

 Gepast betalen 

 Videoband (later spreken ze over film) 

 

Deel 3: 

 Recorder (een tijd met de recorder opnemen – videorecorder) 
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 ‘uw voordeel’ 

 Een briefje inwisselen voor munten (Fatima wisselt een briefje in) 

 100 vierkante meter inzaaien met graszaad 

 Oppervlakte: 2 meter bij 2 meter 50 (ipv 2 m2 bij 2,50 m2) 

 

Groep 7 

 bijgeven (aanvullen) 

 werkelijkheid (schaal) 

 kwartaal 

 plaats van bestemming 

 vlak (dobbelsteen) 

 NAP 

 Verbruik 

 Kubus 

 Procent 

 Korting 

 Cursisten 

 Triplex 

 Stappenteller 

 Legenda 

 Wisselkoers 

 kWh (kilowattuur) 
 

 

 

3.3 Overzicht aandachtswoorden Rekencito Eind groep 2 tot en met 8 

3.4 Taken rekencoördinator 

 

In het schooljaar 2013/2014 zijn Daphne Mattijssen en Marjolein van Zitteren gestart als 

rekencoördinator. Zij hebben hiervoor de opleiding tot rekencoördinator gevolgd bij Avans. In 

dit jaar is ook het rekenhandboek ontstaan, om een goede schoolbrede invoering van de nieuwe 

methodes Kleuterplein en Wereld in Getallen te waarborgen. 

De Rekencoördinatoren: 

 Begeleiden als kartrekker de implementatie van de nieuwe rekenmethodes Kleuterplein 

en Wereld in Getallen, samen met de rekenwerkgroep. 

 Volgen van recente rekenontwikkelingen en –inzichten en deze doorgeven aan het team 

 Ondersteunen indien nodig het maken van groepsplannen, in samenwerking met IB 

 Enthousiasmeren van het team om aantrekkelijk, praktijkgericht en leerzaam 

rekenonderwijs te geven 

 De rekencoördinator bekijkt indien wenselijk de rekenlessen van collega’s en bespreekt 

deze met de desbetreffende collega. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk, 

verslaglegging is bedoeld voor de leerkracht en de rekencoördinator.  

 Vormen van een aanspreekpunt / vraagbaak bij alle vragen over de nieuwe methode en 

alle vakdidactische aspecten van het rekenonderwijs 
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 Volgen van de schoolresultaten op het gebied van rekenen, om te zien of er 

veranderingen zijn ten opzichte van de resultaten van voorgaande jaren. Indien nodig 

kan er in samenwerking met IB een verbetertraject aan worden verbonden, IB blijft 

eindverantwoordelijk 

 Ontwikkelen een rekenhandboek en daarna een rekenbeleidsplan, in samenwerking met 

het team. Ieder jaar worden de documenten bijgesteld, het zijn werkdocumenten die up-

to-date horen te zijn. Deze documenten worden geborgd door regelmatige 

terugkoppeling en bespreking van de inhoud tijdens teamvergaderingen. 

 Mocht de rekencoördinator iets signaleren wat de doorgaande lijn of de kwaliteit van 

het rekenonderwijs in gevaar brengt, en kan hij hierover met de betreffende collega 

geen overeenstemming bereiken, dan wordt het probleem overgedragen aan de directie, 

die immers eindverantwoordelijk is voor het (reken)onderwijs op deze school. 

 Initiëren Grote rekendag  

 Materiaalbeheer: Welke materialen zijn er aanwezig en bruikbaar? Welke materialen er 

nog aangeschaft moeten worden? 

3.5 Deelname Grote Rekendag 

 

Op 2 april 2014 heeft KBS Helder Camara voor het eerst deelgenomen aan De Grote Rekendag. 

Er is besloten deze een jaarlijks vervolg te geven. Hieronder de bevindingen van het team en de 

werkgroep: 

Schooloverzicht evaluaties Grote Rekendag 2014 

 Ja / goed voldoende Nee / onvoldoende Weet niet 

Voldoende 

lessuggesties? 

 

1/2  

Petra (teveel) 

4a Ja,  

4b Maureen tijd 

over 

3 

Astrid 

5/6 

7/8 

   

Benodigd 

materiaal 

haalbaar? 

 

1/2  

Petra 

3 

Astrid 

4a ja 

5/6 

7/8 veel 

voorbereiding.  

wij hebben het 

bewegingscircuit 

weggelaten want 

dat was niet goed 

haalbaar met vier 

groepen.   

 

 4b nee 

 

 

Opening 

schoolplein 

1/2  

Petra (Gynzy klas 

6 

7 
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 leuk) 

3 

Astrid 

4a leuk, maar niet 

alle kinderen 

snapten hem 

4b ja, maar kleur 

voor te laatkomers 

5 

7/8  

Kwaliteit 

lessen? 

 

1/2  

Petra 

4a 

7/8 weinig 

afwisseling 

3 

Astrid 

5 

6 Mag iets meer 

variatie in 

slotopdracht; 

steeds grafiek 

maken,  

4b onvoldoende, te 

weinig, zelf 

bijgemaakt 

 

Haalbaar qua 

tijd? 

 

Petra 

3 

 

4a  

5 

7 een selectie 

ervan 

 1/2 we hebben een 

keuze gemaakt. 

Astrid 

4a ja, met 

uitbreiding 

6 was haasten 

7/8 

buitenactiviteiten 

niet kunnen doen. 

 

Kinderen 

enthousiast? 

 

Petra 

3 

Astrid 

4a+4 

5/6 

7/8 60 lln positief 

1/2  

5 

 

7/8 40 leerlingen 

negatief 

 

Leerzaam? 

 

1/2  

Petra 

Astrid 

4a niveau te laag 

4b beetje leerzaam 

5 

7 erg leerzaam 

8 

3 

6 een beetje 

7 een beetje. 

Komt omdat de 

leerlingen nog 

niet gewend 

zijn aan deze 

manier van 

werken en het 

moeilijk vinden 

om een goede 

leervraag op 

niveau te 

stellen. 

  

Motivatie 

vergroot? 

 

Petra 

3 

Astrid 

4a twijfelachtig 

6 hopelijk wel 

7 

 1/2 wel leuke 

activiteiten. 

4b weet niet 

5 weet niet 

7 nog niet 

bekend. De 

leerlingen 

hebben zeer 
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gemotiveerd 

gewerkt. Of dit 

ook de 

rekenmotivatie 

bij de methode 

lessen heeft 

beïnvloed weet 

ik niet. 

8 

Voor 

herhaling 

vatbaar? 

 

1/2 Ja, maar dan 

zelf georganiseerd.  

We hebben als 

team genoeg 

kennis in huis om 

zo’n dag te 

organiseren.  

Petra (afhankelijk 

van de act. Van dat 

jaar) 

3, Astrid, 4a, 4b 

5/6 

7/8  

   

 

 Jaarlijks Om het jaar 

Hoe vaak  

 

1/2  

Petra 

3 

Astrid 

6 

7 

8  

Gr 4 geen mening 

5 

7 

 

 

 

Opmerkingen per groep: 

Groep 1/2 : Te lange opening, flink doorpraten. Leuke dag . Niet teveel activiteiten plannen 

voor iedereen.  Leerkrachten hebben genoeg in huis om dit zelf te doen,  samenwerking met de 

kinderen onderling is leuk en ook zeer haalbaar.  

Groep 3: 1 activiteit was echt rekenen, de andere onderdelen was meer spelen. Dat was jammer. 

We hebben het ook aangepast. Aantrekkelijkere plaatjes en de opdrachten hebben we 

eenvoudiger gemaakt.  

Ik vond het een geweldige ochtend. Ik vind dat je hier zeker elk jaar aan mee moet doen. Je 

draagt ook iets uit als school. “Wij vinden rekenen belangrijk”. Top gedaan werkgroep!!!! 

(Astrid) 

Groep 4:  

Geen algemene opmerkingen 

Groep 5: Leuke startactiviteit. Direct duidelijk. Leuk dat groep 8 betrokken was bij de 

introductie. 

We misten wat informatie over het echte samenstellen van een grafiek. Dit hebben we nu zelf 

uitgezocht. De opdracht was lastig voor de kinderen van groep 5. Veel begeleiding nodig. Je 

kan merken dat het weinig aangeboden wordt in de methode. We hebben zelf nog wat 

telopdrachten verzonnen voor tijdens het circuit. De kinderen vonden het erg leuk.  
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Groep 6: Samenwerken was voor sommige kinderen lastig, het was goed om te dat het 

uiteindelijk toch lukte, dan hebben ze dat er ook nog van geleerd. Boek handig, eventueel als 

bronnenboek. Les in Gynzy zetten was prettig. De kinderen wilden graag de tabellen en 

grafieken mee naar huis nemen, er werd zelfs om geloot, dat was positief! 

Groep 7: De Grote Rekendag zorgt voor veel samenwerking binnen de groep, maar ook 

schoolbreed. Mijn complimenten voor de organisatie! Leuke en leerzame manier van werken.  

Tip voor de volgende keer: 

Het is misschien leuk en leerzaam om de inleiding op het schoolplein terug te laten komen. Dit 

is met name voor de bovenbouw. Ze kunnen namelijk goed aan de slag met de gegevens die we 

hebben verzameld.  Zo heeft de inleiding ook een meerwaarde en wordt het ook aantrekkelijk 

voor de bovenbouw. 

Voor volgend jaar Breda actief niet afzeggen. De groepen 7 en 8 konden extra hulp in de 

gymzaal goed gebruiken, want dan is het bewegingscircuit beter te realiseren.  

Groep 8 (ingevuld door Marloes, dus ook namens 7): Mijn complimenten voor de 

organisatie! Leuke en leerzame manier van werken.  

Conclusie: 

Voor een eerste keer was het een geslaagde dag, die jaarlijks terug gaat keren! 

Punten die door collega’s zijn ingebracht, worden zoveel mogelijk meegenomen. Dit is niet 

helemaal haalbaar want deze punten zijn thema-afhankelijk, volgend jaar is het weer anders. 

Wel zijn onze tops en tips doorgegeven aan de organisatie van de Grote Rekendag (landelijk).  

 

Tips voor het team: 

 Duik op tijd in het boek, en pas aan waar je dit nodig vindt.  

 Sla buitenactiviteiten niet over, deze zijn de krenten in de pap en vergroten de motivatie 

van leerlingen. Probeer ze zo aan te passen dat ze wel haalbaar zijn 

 Schoolbrede opening doorkoppelen naar groep 7-8 en wellicht ook lagere groepen, in de 

vorm van een vervolgactiviteit 

 Bronnenboek schaffen we weer aan. Het is niet duur en geeft voor veel mensen een fijn 

houvast. 

 Iedereen kan het aanbod van de dag met behulp van het bronnenboek voor de eigen klas 

op maat maken. Gebruik het boek zoveel of zo weinig als je wilt. De enige 2 

voorwaarden voor de ochtend zijn 

1.  dat je je aan het thema houdt en de hele ochtend het thema uitvoert, 

2. dat je dus heel de ochtend rekent.  

Het is expliciet de bedoeling van de ochtend dat we schoolbreed samenwerken en dit is 

door de meesten ook als positief ervaren 

 Hulpouders kun je inschakelen als ondersteuning, naar eigen behoefte 

 Datum volgend jaar in overleg, hoeft niet op de exacte rekendag-datum te zijn, dit valt 

in dezelfde week als koningsspelen (woensdag 25 maart) dus dat is niet ideaal. Datum 

volgt nog.  

 

3.6 Protocol invoer nieuw materiaal 

 

Te nemen stappen: 
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1. Afvragen: Wat is op dit moment op school nodig om dingen beter te laten lopen 

(denk aan bevorderen doorgaande lijn). Waarom wil je dat? Collega’s bevragen 

of ze hetzelfde idee hebben; 

2. Literatuur erbij zoeken, waarom het materiaal nuttig is (verantwoording naar het 

team toe); 

3. Eerst uitproberen in de eigen groep of in overleg met een leerkracht; 

4. Ervaringen bespreken, problemen oplossen; 

5. Voor- en nadelen op een rij zetten; 

6. Materiaal in de koffiekamer zetten zodat collega’s kunnen snuffelen; 

7. Met IB, TC en rekenwerkgroep overleggen over wenselijkheid materiaal; 

8. In teamvergadering bespreken wat uit literatuur kwam, eigen ervaringen en 

meningen IB en TC, en uitleg over hoe het werkt; 

9. Laten uitproberen in de klas; 

10. Terugkoppelen in teamvergadering; 

11. Implementatieafspraken maken. 

4. Wereld in Getallen 

 

4.1 Afspraken rondom (afwijken van) de didactische aanpak van Wereld in Getallen 

 

Kolomsgewijs aftrekken groep 6: 

Bij kolomsgewijs aftrekken vanaf groep 6, niet alleen een – voor een negatief getal zetten, maar 

ook een + vóór een positief getal. Dit omdat gebleken is dat diverse leerlingen vergaten de niet-

negatieve getallen op te tellen, deze werden ook afgetrokken. Dus: 

534-216: 

500-300 = +200 

  30-  10 = +20 

    4-   6  = -2 (antwoord 218) 

Breuken: 

Breukbegrip in de lessen naar voren laten komen! Ook bij sommen waarbij de breuk niet 

benoemd hoeft te worden. Bij instructie breuksom regelmatig op de breuklijn: ‘van de’ 

schrijven  (dus 3 van de 4, ‘van de’ op de breukstreep). Het gebruik van een schuine breukstreep 

is fout, in de boeken staat dit niet. Je kunt ze altijd op het laatst in groep 8 nog even laten zien. 

Schrijf je namelijk 2/3 x 3/4, dan gaan leerlingen vaak 3 x 3 doen. 

Optellen/aftrekken in groep 3 en 4 

Het rekenrek wordt niet gebruikt voor optellen en aftrekken. Alleen de dubbelen worden erop 

gezet dus wel 6 en 6, niet 6 en 5. Optellen en aftrekken wordt gedaan met behulp van een 
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getallenlijn. Hierin wordt afgeweken van de methode. Qua terminologie wordt gesproken over 

erbij en eraf, niet over plus en min. 

Tafels: 

Tafels worden te weinig ingeoefend bij de methode Wereld in Getallen. Eenmaal Andermaal 

(Nico van Beusekom, 2013) wordt extra ingezet. Tip: regelmatig sommendictees geven en Met 

Sprongen Vooruit gebruiken voor het inoefenen van de tafels. Ook blijven werken aan het 

tafelinzicht, door gebruik te laten maken van handige manieren van berekenen zoals 

verdubbelen, halveren, buren en eventueel materiaal. Het sec ‘instampen’ van de stof is niet 

voldoende en zal niet werken, indien een leerling geen begrip heeft van wat de tafels inhouden. 
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4.2 Afspraken t.a.v. het gebruik schriften/kladblokken/hulpmiddelen 

 

Schriften/kladblokken: 

Op KBS Helder Camara worden alle leerlingen gestimuleerd tijdens de lessen en tijdens de 

toetsen hun berekeningen op kladpapier of in een kladschrift te schrijven. Dit is besproken in de 

teamvergadering van 3 december 2013. De voordelen op een rijtje: 

1. Het helpt leerlingen hun denkstappen inzichtelijk te maken 

2. Het vermindert het aantal (denk)fouten, een kind heeft minder kans om in de war te 

raken dan wanneer alles uit het hoofd gaat 

3. Je kunt bij een toets aan een opdracht die een fout antwoord heeft, nog punten 

toekennen omdat een gedeelte goed is. Dit foute antwoord is immers anders dan een 

opdracht met een fout antwoord omdat het helemaal niet gesnapt is of zelfs 

overgeslagen 

4. Je krijgt bij een toets meteen inzicht in welke fout gemaakt is en je kunt bij de RT-les 

meteen kinderen samenpakken die dezelfde aanpakfouten hebben 

5. Op de middelbare school is kladpapier vaak verplicht en krijgen ze geen punten als de 

berekening niet vermeld is 

6. Het rekenproces is zeker even belangrijk als het rekenproduct 

Dit kan al vanaf groep 4, bijvoorbeeld door het laten tekenen van het springen op getallenlijnen. 

Praktische tip: In plaats van een kladblok  kan ook in het rekenschrift de linkerbladzijde 

gebruikt worden als kladbladzijde en op de rechterbladzijde kunnen de goede antwoorden 

worden opgeschreven. Dit vergemakkelijkt het terugzoeken. Een apart kladschrift behoort ook 

tot de mogelijkheden.  

Rekenrekjes in groep 3 en 4: 

Het rekenrek wordt niet gebruikt voor optellen en aftrekken. Alleen de dubbelen worden erop 

gezet dus wel 6 en 6, niet 6 en 5. Optellen en aftrekken wordt gedaan met behulp van een 

getallenlijn. Hierin wordt afgeweken van de methode. Qua terminologie wordt gesproken over 

erbij en eraf, niet over plus en min. 

 

4.3 Suggesties ten aanzien van het nakijken van rekenwerk 

 

Op KBS Helder Camara wordt op diverse manieren nagekeken door de leerkrachten. De een 

laat de leerlingen veel zelfstandig nakijken, de ander stimuleert het nakijken van en met elkaar. 

Ook zijn er leerkrachten die zelf nakijken en daarna het werk teruggeven en/of bespreken met 

de leerlingen. Het belangrijkste is dat de leerlingen zo snel mogelijk feedback krijgen op hun 

werk zodat ze leren van wat ze net gedaan hebben, wanneer het nog ‘vers’ in het geheugen zit. 

Ook belangrijk is dat ze leren om hun werk kritisch na te kijken, waardoor ze verantwoordelijk 

worden voor hun eigen leerproces. Dit is iets wat ontwikkeld moet worden in de loop der jaren, 

controle door leerkrachten blijft hierbij van groot belang, al dan niet steekproefsgewijs. 
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4.4 Gebruik van hulpmiddelen bij toetsen  

 

Methodegebonden toetsen 

Wel toegestaan: 

Een kladblok. Dit gebruikt wordt gestimuleerd tijdens de lessen en ook tijdens de toetsen. 

Klokken, metriek stelsel en dergelijke regelmatig uit hoofd laten tekenen tijdens les, zodat ze dit 

tijdens de toets kunnen gebruiken. 

 

Niet toegestaan: 

Kralensnoeren, rekenrekjes (hangen in de klas), rekenmachines, getallenlijnen (hangen in de 

klas), blokjes, klokjes (laten tekenen op kladblok, springen tussen tijden met getallenlijn 

stimuleren), metriek stelsel (mag blijven hangen in klas). 

 

Bij uitzondering en vastgelegd in groepsplan / OPP: 

Tafelkaart en rekenmachines: alleen in overleg met IB / rekencoördinator 

 

Cito-toetsen 

De leerkrachten houden zich zo goed mogelijk aan de voorgeschreven instructie bij de toetsen. 

Leerkrachten stellen zich afstandelijker op dan tijdens de lessen. Als een leerling hulp vraagt, 

wordt ervoor gewaakt om suggesties te geven in de richting van het goede antwoord. 

 

Indien er sprake is van een OPP wordt door IB en rekencoördinator bekeken of en zo ja, welke 

hulpmiddelen zijn toegestaan tijdens toetsen. Dit wordt vastgelegd in het OPP. Het doel van de 

toets is bepalend voor toestaan van hulpmiddelen en aanpassingen. In overleg met intern 

begeleider of de rekencoördinator kan een hulpmiddel ingezet worden. 

 

Voor leerlingen met een Dyscalculieverklaring kan elk half jaar afgesproken worden welke 

hulpmiddelen de leerling mag gebruiken.  

 

Algemene opmerking: 

Aanpassingen in toetsing goed noteren in Parnassys (als opmerking bij de toets). Zo weten 

leerkrachten van elkaar welke leerling welke hulpmiddelen (mogen) gebruiken. 

 

 

4.5 Overzicht van en afspraken over extra materialen/toetsen die WIG beschikbaar stelt 

 

Signalerings- en tempotoetsen 

 

Afspraak nav teamvergadering 3 december 2013: 

 Deze toetsen wel afnemen op de tijdstippen die vermeld staan op de bladen (na deel A 

en na deel B); 

  Niet gebruiken als beoordeling voor rapport maar als signalering voor jezelf en alleen 

op het rapport vermelden bij uitval. 

 

Groep 5 

Tempotoets:   Optellen en aftrekken over het eerste tiental 
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Signaleringstoets:   Optellen en aftrekken tot en met 100 (1) 

Signaleringstoets:   Optellen en aftrekken tot en met 100 (2) 

Signaleringstoets:   Optellen en aftrekken tot en met 1000 (1) 

Tempotoets:    Deeltafels 

 

Groep 6 

Signaleringstoets:   Optellen en aftrekken tot en met 1000 (2) 

Signaleringstoets:   Grote tafels van vermenigvuldiging 

Signaleringstoets:   Klokkijken en tijden 

Groep 7 

Signaleringstoets:   Grote deeltafels 

Signaleringstoets:   Meten 

 

Groep 8 

Optioneel mogelijk bij twijfel, toetsen van 6 en 7: 

Signaleringstoets:   Optellen en aftrekken tot en met 1000 (2) 

Signaleringstoets:   Grote tafels van vermenigvuldiging 

Signaleringstoets:   Grote deeltafels 

Signaleringstoets:   Meten 

 

Groep 3 en 4 

Voor de groepen 3 en 4 kunnen we eventueel Cito Rekenen Basisbewerkingen gebruiken. 

 

Groep 3: 

Eerste 5 weken van het jaar : tempotoets sommen tot 5; 

Dan 15 weken van het jaar: tempotoets sommen tot 10; 

Dan 10 weken van het jaar: tempotoets  sommen tot 20 zonder tiental overschrijding; 

Dan 10 weken van het jaar: tempotoets  sommen tot 20 met tiental overschrijding. 

 

In blok 4 begint de methode met sommendictees.  

De methode heeft de volgende verdeling: 

Blok 1a: tellen; 

Blok 2a: tot 5; 

Blok 3a: tot 5; 

Blok 4a: tot 10; 

Blok 1b: tot 10; 

Blok 2b: tot 10; 

Blok 3b: tot 20 zonder tiental overschrijding; 

Blok 4b: tot 20 met tiental overschrijding. 
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Om de ouders te informeren bij uitval, is het volgende formulier ontwikkeld door 

Marjolein van Zitteren: 

 

Teteringen, ../../…. 

Beste ouders, 

Uw kind (naam) heeft matig / onvoldoende gescoord op de tempotoets: 

0  Optellen en aftrekken over het eerste tiental 

0  Optellen en aftrekken tot en met 100 

0  Optellen en aftrekken tot en met 1000 

0  Tafels  

0  Deelsommen  

 

Tip: ga deze sommen extra oefenen (10 minuten per dag). Dit kan op internet bijvoorbeeld bij: 

 www.tafels-oefenen.nl  

 www.rekentoppers.nl   

 www. ambrasoft.nl  

 www.rekenen-groep4.nl/sommen-tot-100 

 www. rekenen-oefenen.nl 

 … (zie Google) 

 

 

Handtekening ouders voor gezien: 

 

  

http://www.tafels-oefenen.nl/
http://www.rekentoppers.nl/
http://www.rekenen-groep4.nl/sommen-tot-100
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4.6 Tafeltempotoets voor tafelhulpkaart groep 6-7-8 

 

Deze toets wordt gebruikt om te observeren welke tafel(s) een leerling nog niet gememoriseerd 

heeft, indien dit de leerling continu belemmert tijdens de rekenles. Aan de hand daarvan kan 

besloten worden dat het kind gedurende twee maanden tijdens de rekenles een tafelkaart mag 

gebruiken. Op deze tafelkaart staan dan alleen de tafels met antwoorden vermeld die de leerling 

nog niet beheerst. Dit om de het tempo tijdens de les niet continu problematisch te laten 

verlopen. Tevens is het mogelijk dat een leerling de tafels verinnerlijkt door deze vaak te zien, 

bij het opzoeken. Na 2 maanden wordt getoetst of de betreffende tafels inmiddels beheerst zijn. 

Tijdens rekentoetsen mag er geen gebruik gemaakt worden van deze tafelkaart. 

Tip bij onvoldoende memorisering tafels: regelmatig sommendictees geven en Met Sprongen 

Vooruit gebruiken voor het inoefenen van de tafels. Maar ook blijven werken aan het 

tafelinzicht! Dit door gebruik te laten maken van handige manieren van berekenen zoals 

verdubbelen, halveren, buren en eventueel materiaal. Het sec ‘instampen’ van de stof is niet 

voldoende en zal niet werken, indien een leerling geen begrip heeft van wat de tafels inhouden. 

Tafeltempotoets groep 6-7-8 

 

Naam:           Datum: 

      

Tijd: 3 minuten , maak eerst de sommen die je makkelijk vindt, het hoeft niet op volgorde! 

 

tafel van 2             tafel van 3          tafel van 4            tafel van 5 

 

 

 

tafel van 2   tafel van 3          tafel van 4     tafel 

van 5 

 

 

 

tafel van 6            tafel van 7            tafel van 8         tafel van 9 

 

 

 

 

 

2 x 4 = 

5 x 4 = 

1 x 4 = 

8 x 4 = 

10 x 4 = 

3 x 4 = 

7 x 4 =  

4 x 4 = 

6 x 4 = 

9 x 4 =  

 

 

 

3 x 5 = 

7 x 5 =  

4 x 5 = 

6 x 5 = 

9 x 5 =  

2 x 5 = 

5 x 5 = 

1 x 5 = 

8 x 5 = 

10 x 5 = 

 

 

 

 

 

 

2 x 2 = 

5 x 2 = 

1 x 2 = 

8 x 2 = 

10 x 2 = 

3 x 2 = 

7 x 2 =  

4 x 2 = 

6 x 2 = 

9 x 2 =  

 

 

 

3 x 3 = 

7 x 3 =  

4 x 3 = 

6 x 3 = 

9 x 3 =  

2 x 3 = 

5 x 3 = 

1 x 3 = 

8 x 3 = 

10 x 3 = 

 

 

 

2 x 8 = 

5 x 8 = 

1 x 8 = 

8 x 8 = 

10 x 8 = 

3 x 8 = 

7 x 8 =  

4 x 8 = 

6 x 8 = 

9 x 8 =  

 

 

2 x 9 = 

5 x 9 = 

1 x 9 = 

8 x 9 = 

10 x 9 = 

3 x 9 = 

7 x 9 =  

4 x 9 = 

6 x 9 = 

9 x 9 =  

 

 

2 x 6 = 

5 x 6 = 

1 x 6 = 

8 x 6  = 

10 x 6 = 

3 x 6 = 

7 x 6 =  

4 x 6 = 

6 x 6 = 

9 x 6 =  

 

 

3 x 7 = 

7 x 7 =  

4 x 7 = 

6 x 7 = 

9 x 7 =  

2 x 7 = 

5 x 7 = 

1 x 7 = 

8 x 7 = 

10 x 7 = 
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4.7 Tafels leren – informatie voor ouders 

 

Tafels leren 

 

Bij het werken met tafelsommen ben je eigenlijk herhaald groepjes  aan het optellen  

 

Alle rekensommen leer je in deze volgorde: 

 

1. Met materiaal (zodat je snapt wat je doet)  

2. Met foto’s van materiaal   

3. Met schema’s (getallenlijnen, breukenstroken, verhoudingstabellen, enz) 

4. Kale sommen (dus gewone rijtjes) 

 

Dus bij de tafels: 

 

1. Ga knikkers in even grote groepjes verdelen en daarna optellen, zodat je snapt wat 

tafels eigenlijk zijn 

 

2. Ga foto’s van groepjes knikkers / snoepjes/euro’s enz. gebruiken en bereken hoeveel 

er afgebeeld is.  

 

3. Teken getallenlijnen met boogjes waarin je steeds even grote sprongen maakt en de 

antwoorden onder het eind van de sprong zet 

 

0_____4_____8_____12____ enz 

 

Maak regels vol: 3-6-9-12-15-18 enz. 

 

Gebruik tafelspellen van hout (Kruidvat, rekenkast, flitskaarten enz) 

 

4. Nu pas worden de tafels opgeschreven en uitgerekend, Niet alle tafels door elkaar, 

liefst 1 tafel per week. Je kunt dan papier en computerprogramma’s (zie briefje bij 

rapport gebruiken. 

 

Gebruik handig rekenen: 

6x4     5x4+4  8x6 moeilijk? Doe 4x6 en verdubbel het    9x8=?  10x8=…-8 
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4.8 Afspraken omtrent nakijken toetsopgaven met opeenvolgende sommen 

 

Hoe worden sommen met opeenvolgende fouten in rekentoetsen beoordeeld? 

Bijvoorbeeld: 

3 + 3 =  10 -…= 6   6 x 7 =  50% van 180 = 

13 + 3 = 20 -…= 16  60 x 70 = 25% van 180 = 

33 + 3 = 40 -…= 36  60 x 0,7 = 10% van 180 = 

4 + 3 =  50 -…= 46  0,6 x 7= 5% van 180 = 

Afspraak: 

De meningen zijn verdeeld, voorstellen die gedaan zijn om tot een eenduidige aanpak te komen 

waren: 

 Een herkansingspunt toekennen, dus de som laten herkansen en dan dit punt ook 

mee laten tellen, bijvoorbeeld in een gemiddelde; 

 Het kind wijzen op de verkeerde strategie (bijvoorbeeld bij kolomsgewijs 

aftrekken) en dan opnieuw laten maken; 

 Een reeks als 1 fout laten tellen; 

 Het kind even bij je roepen, ook bij snelheidsfouten, aanwijzen welke rij fout is 

en de kans geven het opnieuw te doen. Zo ook bij vergeten sommen. 

In de vergadering werd geen overeenstemming bereikt. Er zijn meerdere typen kinderen, fouten 

en sommen, waardoor het komen tot één afspraak niet wenselijk werd geacht. Er is afgesproken 

dat het in ieder geval altijd afgestemd wordt met de parallelcollega en eventueel de 

rekencoördinator wordt geraadpleegd. De manier van beoordelen/herkansen wordt vastgelegd in 

de handleiding, zodat het niet persoonsafhankelijk wordt en sommen een jaar later anders 

beoordeeld worden.  
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4.9 Afspraken over het omgaan met toetsresultaten WIG 

 

Aanpassingen Toetsnormering in Parnassys: 

Indien een normering volgens een leerkracht aangepast moet worden omdat er bijvoorbeeld te 

weinig punten toegekend kunnen worden, waardoor te snel een onvoldoende gescoord wordt, 

wordt dit doorgegeven aan de rekencoördinatoren nadat parallelcollega’s het hier samen over 

eens zijn geworden. De rekencoördinator kijkt mee en geeft de wijzigingen door aan de 

Parnassys-beheerder indien hem/haar dezelfde mening is toegedaan. 

Acties na een toets: 

Nadat de minimum-, project- en basistoets van een blok zijn afgenomen, worden de didactische 

instructies uit handleiding gevolgd. Daarin staan handreikingen voor het voeren van een 

diagnostisch gesprek, hieronder volgen er nog meer: 

Technieken voor diagnostisch gesprek: 

 Observeren (objectief,  met open oor en oog) 

 Aanpak (let op gebruik van strategieën) 

 Zichtbaar handelen (nauwkeurig nagaan hoe kind handelt) 

 Verborgen handelen (op vingers rekenen, mond bewegen) 

Opmerking: Het is een brevet van onvermogen dat vroeger gezegd werd dat kinderen niet op 

hun vingers mogen rekenen. Zelfs volwassenen doen dit, wat prima is omdat het helpt de 

informatie te visualiseren en structureren. Niet doen dus! 

Tijdens het diagnostische gesprek: 

 Introspectie: zeg: ‘reken hardop voor’ (kind laten vertellen wat het doet en erbij denkt) 

 Observeer het kind (actief luisteren, actief kijken, filmen) 

 Retrospectie: laat het kind achteraf vertellen wat het gedaan heeft 

 Doorvragen: bij hiaten of tegenspraak vragen om aanvulling of verduidelijking 

 Bespiegelen:’ Marloes rekende het zo uit, wat vind jij daarvan, leg eens uit?’ 

Nooit zeggen of het goed of fout is (denk aan de cirkels of failure en circles of succes, het 

kind kan ontmoedigd raken of overmoedig worden). Het pedagogische element mag je wel 

benoemen: ‘ik denk dat je dit moeilijk vindt’. Vertel vooraf dat je niet zegt of het goed of 

fout gaat, dat je alleen wil weten hoe de leerling rekent. 

‘Als je het echt direct weet, zeg het dan ook’. 

Achteraf mag je best zeggen wat er goed of fout is. 

 

Na het voeren van het diagnostisch gesprek kan de onderwijsbehoefte van de leerling worden 

afgestemd op het vervolg. Wereld in Getallen heeft registratiesoftware ontwikkeld, waaruit 

taakbriefjes komen rollen voor de leerlingen, waarop staat welke sommen geremedieerd moeten 

worden. Ook de verrijkingsopdrachten worden hierop vermeld. Dit uiteraard nadat met de 

leerling de hiaten/ rekenproblemen zijn besproken en de leerling extra instructie heeft gehad. 

Het is belangrijk dat de leerkracht zelf controleert of de herhalingsopdrachten goed gemaakt 

zijn, dat wil zeggen met een resultaat van 80% goed.  In de week na de toets kunnen ook de 

weektaken afgemaakt worden die nog niet af waren. Het is aan te raden deze te laten maken 

alvorens de leerling start met verrijkingsopdrachten na de toets. Op deze manier leren de 

leerlingen dat eerst het een afgemaakt wordt voor er met iets anders begonnen wordt, dit is goed 

voor de zelfverantwoordelijkheid en het taakbesef.  
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4.10 Afspraken hoe we tot rapportpunten komen 

De groepen 3 tot en met 8 geven één punt voor Getallen en Bewerkingen, en één punt voor 

Meten, Tijd en Geld. Cito-resultaten en tempo- en signaleringstoetsen worden apart vermeld. 

 Getallen en bewerkingen: 

De resultaten van de minimum- en basistoetsen van de voorgaande periode worden bij elkaar 

genomen en hier wordt het gemiddelde van berekend in Parnassys. In principe komt dit 

gemiddelde op het rapport. De leerkracht heeft echter de ruimte om naar eigen inzicht de 

beoordeling  maximaal een punt naar beneden af te ronden. Dit kan zijn naar aanleiding van 

tegenvallende Cito-resultaten. Dat een leerling in de les meer of minder hulp nodig heeft gehad, 

is niet van invloed op de rapportbeoordeling, het zegt slechts iets over onze didactische aanpak.  

 Meten, tijd en geld 

De resultaten van de projecttoetsen van de voorgaande periode worden bij elkaar genomen en 

hier wordt het gemiddelde van berekend in Parnassys. In principe komt dit gemiddelde op het 

rapport. De leerkracht heeft echter de ruimte om naar eigen inzicht de beoordeling  maximaal 

een punt naar beneden af te ronden. Dit kan zijn naar aanleiding van tegenvallende Cito-

resultaten. Dat een leerling in de les meer of minder hulp nodig heeft gehad, is niet van invloed 

op de  rapportbeoordeling, het zegt slechts iets over onze didactische aanpak. 

 Cito-resultaten worden apart vermeld in de tabel ‘Cito-leerlingvolgsysteem’ 

 In de begeleidende tekst wordt genoemd hoe de leerling scoorde met de tempo- en 

signaleringstoetsen. Deze resultaten tellen niet mee als afronding, want in onze visie 

staat dat voor de Helder Camara het doel van het rekenonderwijs gecijferdheid is, het 

hoofddoel is niet rekenvaardigheid op een hoog tempo. 

Het is gebleken dat in de eerste periode groep 3 bijna alle leerlingen de toetsen nog foutloos 

maken, daarom is volgende indeling gemaakt: 

100 %   is Goed 

97 %    is Voldoende/Goed 

en 93 %  of minder is Voldoende 

Dit is alleen voor het eerste rapport. Er wordt naar de kinderen gekeken, en of dat dan klopt met 

hoe ze het verder doen. 

 

4.11 Afspraken t.a.v. meerbegaafde leerlingen op rekengebied 

 

Bij meerbegaafden of heel sterke rekenaars van wie de motivatie vermindert, hanteren we 

de volgende aanpak:      

 Deze leerlingen blijven gewoon aanpak 3 volgen, maar met eventueel bij som 2 

verkorte instructie. Dit alleen wanneer een kind minimaal 2 keer A+ heeft, zeer goede 

resultaten voor de methodetoetsen heeft en wanneer je het idee hebt dat een kind extra 

uitdaging nodig heeft.  
Som 3 wordt wel gewoon helemaal gemaakt en ook blijven de kinderen meedoen met de 

startopgave en ze maken som 1. We gebruiken dus géén compactingboekjes en de kinderen 

blijven altijd de instructie van de methode volgen. Dit omdat er met name in de bovenbouw 

tegenaan gelopen wordt, dat nou juist deze kinderen verkeerde strategieën gebruiken. 
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Indien er in een enkel geval, bijvoorbeeld van een hoogintelligente leerling, toch wensen zijn 

om van deze aanpak af te wijken, kan dit alleen in overleg met een intern begeleider en een 

rekencoördinator. 

 Daarnaast wordt bij de zeer begaafde rekenaars, indien nodig, besloten dat met uitzondering 

van de Meten/Tijd/Geld-som, de **-sommen van de weektaak niet hoeven te worden gemaakt. 

Zo kunnen de leerlingen eerder aan de slag met het uitdagende werk in het Pluswerkboek van 

Wereld in Getallen, en eventueel met Rekentijgers (Noteboom & Bruin, 2005) of Kien ( 

(Berkel, 2005). 

4.12 Tussentijds wisselen van rekenaanpak 

 

Indien een kind een of meerdere blokken boven of beneden verwachting heeft afgesloten bij de 

bloktoetsen, mag er tussentijds van aanpak gewisseld worden. Dit doe je alleen wanneer je het 

idee hebt dat de resultaten van methodetoetsen niet passen bij de aanpak van het kind. Leg dit 

wel vast in je groepsplan en benoem het bij de (tussentijdse) evaluatie.  

 

4.13 Inzet MAB-materiaal 

 

Rekenen is voor vele kinderen te abstract. Het MAB-materiaal (Multibase Arithmetic Blocks) 

kan zorgen voor een visueel beeld. Wat de rekenvaardigheden kan verbeteren. 

Het MAB-materiaal is aanwezig in de rekenkast. Een aantal groepen hebben dit ook voor de 

leerlingen in de klas in de laatjes zitten. Het MAB-materiaal is voor verschillende doeleinde te 

gebruiken. 

De hulp van MAB-materiaal kan worden ingezet bij: 

 Rekenen tot 20; 

 Rekenen tot 100; 

 Herkennen van eenheden, tientallen en honderdtallen; 

 Het krijgen van ruimtelijk inzicht; 

 10x zo groot laten zien; 

 Plattegronden/hoogtes/aanzichten; 

 Splitsen; 

 Eenheidsmaten. 

In groep 3 maken de leerlingen gebruik van de eenhedenblokjes. In de groepen daarna worden 

ook de tientallen en de honderdtallen toegevoegd. 

Ook in het kleuteronderwijs wordt het MAB-materiaal ingezet. Daarbij wordt het gebruikt om 

de hoeveelheid neer te leggen en ook om bouwwerken mee te maken. 
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4.14 Overzicht van aanwezige rekenmaterialen groep 3 tot en met 8  

 

Alle materialen die voor groep 3 t/m 8 geschikt zijn, worden bewaard in de daarvoor bestemde 

rekenkasten op de eerste verdieping. Materialen die voornamelijk geschikt zijn voor groep 3 en 

ook vooral daar worden ingezet, zijn te vinden bij de klaslokalen van de groepen 3. Alle 

leerkrachten mogen gebruik maken van alle materialen. Dit kunnen zij meenemen door middel 

van de leenkratten die op de kast liggen. De geleende materialen van groep 3 dienen dezelfde 

dag teruggebracht te worden. De materialen van de rekenkast dienen op dezelfde manier 

teruggeplaatst te worden als dat zij uit de kast zijn gehaald. Zo blijft het netjes en overzichtelijk. 

Materialen die kapot of niet aanwezig zijn worden gemeld bij de rekencoördinatoren. Zij zullen 

hier zorg over dragen. Nieuwe materialen zullen besteld worden via Onderwijsleverancier 

Reinders. 

Rekenmaterialen groep 3: 

Klassikaal rekenrek tot 20 

Klassikaal rekenrek tot 100 

Rekenrekjes voor leerlingen tot 20 

Instructieklok  

Grote dobbelstenen 

Klassikale kralenketting tot 20 

Klassikale kralenketting tot 100 

Kralenkettingen voor leerlingen tot 20 

Kralenkettingen voor leerlingen tot 100 

Met sprongen vooruit kisten groep 3 en 4 (deze doos bevat allerlei spelletjes die we in aparte 

zogenoemde blokdozen hebben zitten) (Menne, 2001) 

 

Rekenmaterialen groep 4 t/m 8: 

Optellen en aftrekken 

3 klassikale rekenrekken 

28 rekenrekjes voor leerlingen, alleen ingezet om te rekenen met dubbelen zoals 5+5, verder niet 

ermee optellen/aftrekken! 

+/- 60 kralenkettingen voor leerlingen tot 100, bedoeld voor optellen/aftrekken 

MAB-materiaal  

Vermenigvuldigen en delen 

Math puzzels, + en – sommen tot 100 

Malle getallen: vermenigvuldigen 

Malle getallen: optellen en aftrekken tot 1000 

Malle getallen: delen 

Het snelrekenspel 

Schubitrix (spel) plussommen tot 20 

Bordspelen vanuit WIG/pluspunt, Malmberg 

Deelspelletjes met balletjes + 1 reserve doosje met extra balletjes 

Doosje met kaartjes plussommen over de 100 

Kist met sprongen vooruit, incl. twee handpoppen 

Dozen met eieren 

Sommenkaartjes in doosje (door elkaar) 

Veld met keersommen 
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Getallenlijnen voor de leerlingen (klein) tot 100 

Getallenlijn klassikaal (groot) tot 100 

Doosje met beschrijfbare krijtbordkaartjes incl. wasknijper 

MAB-materiaal gekleurd 

Tijd en geld 

Eurokwartetten  

Briefgeld in mapjes.  

Inhoud: 2x 2 x €500,-, 2x €200,-, 3x €100,-, 5x €50,-, 5x €20,-, 10x €10,-, 10x €5,- 

Reserve briefgeld: per waarde verpakt 

Briefgeld clowntjes. Verdeeld in €500,-, €200,-, €100,-,  €50,-, €20,-, €10,-, €5,-.  

Muntgeld: 30 doosjes met €2,-, €1,-, 50 cent, 20 cent, 10 cent en 5 cent 

Reserve muntgeld: per waarde verpakt 

Klok met 12uurs plaat, 24uurs plaat en de Romeinse cijferplaat 

Klokkenkwartet 

Klokken met analoge en digitale klok naast elkaar 

Analoge klokken (geel/wit) 

Analoge klokken (rood) 

Klokken met tijdsbenoeming. Bijvoorbeeld: 5 over, kwart voor, etc. 

Meten, wegen en breuken 

Meetlint 30 meter 

Meetlinten voor leerlingen 1 meter (papier) 

Afstandloper  

Weegschalen incl. gewichten 

Afstandspel  

Inhoud- en oppervlaktespel 

Gewichtspel  

Flip rekenen met breuken (spel) 

Malle getallen: metend rekenen 

Breukenspel  

Set breukstokken 

Sets breukencirkels 

Breukenpuzzels met opschrift 

Kompassen  

Bak met inhoudsmaten 

thermometer 

Overig rekenmateriaal 

Spiegeltjes  

Rekenmachines  

Doosjes met pionnen: geel, groen, rood, blauw 

Doosje met dobbelstenen: wit en blauw 

 

  



28 
 

5. Kleuterplein 

5.1 Afspraken rondom afwijken van de rekenlessen binnen kleuterplein  

 

 Alle start-, kern- en slotactiviteiten moeten aan bod komen. 

 De start-, kern- en slotactiviteiten worden verspreid over vier weken, zodat er ook 

ruimte over blijft voor eigen invullingen rondom een thema. 

 Iedere groep mag zelf bepalen welke kernactiviteiten zij wanneer doet. Aan te passen op 

eigen rooster. 

 Keuzeactiviteiten mogen gedaan worden naar eigen invulling. 

 Activiteiten houden we zoals ze zijn, niet te veel aanpassingen doen. Eventueel 

uitbreiden kan wel. De activiteiten hebben één hoofddoel. De activiteiten zijn compleet. 

 Raai de Kraai blijft in de klas aanwezig. Ook wanneer er geen thema vanuit 

Kleuterplein aan de orde is. Dit kan op een minder opvallende plaats in de klas. 

 We registreren de gedane activiteiten op het registratieblad leerdoelen per thema en op 

het registratieformulier leerdoelen van alle thema’s. 

 De kleuterleerkrachten kiezen gezamenlijk voor de thema’s. Deze worden in de 

jaarplanning opgenomen. 

 Evalueren van de thema’s wordt mondeling gedaan binnen een paralleloverleg. 

 Een thema komt niet twee jaar achter elkaar aan bod. Dit om te voorkomen dat 

leerlingen twee keer hetzelfde thema hebben. 

 

5.2 Overgang Kleuterplein (groep 1-2) naar Wereld in Getallen (groep 3)  

 

KBS Helder Camara vindt het belangrijk dat de overgang van groep 2 naar groep 3 vloeiend 

verloopt. Doordat er met ingang van schooljaar 2013-2014 in beide groepen een nieuwe 

methode is ingevoerd, is het belangrijk om te beschrijven wat er van de leerlingen aan het begin 

van groep 3 wordt verwacht wat zij aan kennis hebben meegenomen uit groep 2. 

Zowel de methode Kleuterplein als de methode Wereld in Getallen werken met 

niveauverschillen. In beide methodes wordt dit aangegeven door middel van sterren.  

Hieronder zal vanuit de leerlijnen die gelden in groep 3 beschreven worden waarmee de 

leerlingen die van groep 2 doorstromen, ervaring moeten hebben. 

Oriëntatie op de getallen: 

Wanneer er wordt gekeken naar deel 3a van Wereld in Getallen, waarmee groep 3 start, wordt er 

verwacht dat de leerlingen de nodige ervaring hebben met het verder- en terugtellen tot en met 

20. Het kunnen plaatsen van hoeveelheden t/m 12 dient ingeoefend te worden in groep 2. 

Kleuterplein heeft in ieder thema aandacht voor het tellen van de getallenrij. 

Resultatief tellen: 

Leerlingen dienen ervaring te hebben met het vlot herkennen van getalbeelden t/m 20. De 

leerlingen in groep 2 wordt de dobbelsteenstructuur aangeboden. Zo overzien ze een getalbeeld 
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zonder dat zij één voor één hoeven te tellen. In de kleutergroep wordt aandacht gegeven aan het 

oefenen van sprongen van 2, zodat zij voorbereid zijn op het dubbelen in groep 3. 

Structureren: 

De leerlingen dienen ervaring te hebben met het vlot kunnen structureren van de getallen tot en 

met 10. Dit vormt de basis voor het optellen en aftrekken tot en met 10. In de kleutergroep 

wordt dit geoefend door middel van het bedekken van hoeveelheden: “Ik heb 5 appels, we 

hebben er 3 gepakt. Hoeveel liggen er nog in de mand (bedekt)?” Ook het maken van groepjes 

wordt geoefend. 

Optellen en aftrekken tot en met 10: 

De leerlingen moeten ervaring hebben met het vergelijken van aantallen, het kunnen aangeven 

of het er meer, minder of evenveel zijn. Ook de optel- en aftreksituaties van eentje meer en/of 

eentje minder behoort tot de basis. Binnen Kleuterplein wordt ook aandacht besteed aan twee 

meer en/of minder. 

Meten: 

De kinderen moeten ervaring hebben met de begrippen groot/klein, voor/achter, hoog/laag 

enzovoorts. Op vele speelse manieren worden deze begrippen in de kleutergroep toegepast. 

Tijd:  

In het begin van groep 3 komen de dagen van de week aan de orde. Daarbij wordt uitgegaan van 

het ritme van een gewone schoolweek. In de kleutergroep dient aandacht te worden besteed aan 

de dagen van de week, vandaag/morgen/gisteren. Ook het dagritme is daarbij belangrijk. Ook 

wordt er verwacht dat leerlingen ervaring hebben met onderwerpen op logische volgorde te 

zetten. Dit wordt in de kleutergroep bijvoorbeeld geoefend door het werkje “vijf op een rij”. 

Geld: 

Met geld wordt in groep 3 begonnen. Hierbij ligt de aandacht in het begin op de 1, 2 en 5 cent. 

In de kleutergroep kunnen leerlingen ervaring opdoen om met geld te betalen in de winkel. 

Meetkunde: 

De leerlingen dienen ervaring te hebben met de begrippen voor/achter, links/rechts, 

boven/beneden etc. Ook het oefenen van ruimtelijk inzicht is een belangrijk punt in de 

kleutergroep. Dit wordt gedaan door middel van het bouwen met constructiemateriaal en het 

nabouwen met blokjes. Ook de blokjes die niet zichtbaar zijn. Kleuterplein geeft ook aandacht 

aan het innemen van verschillende standpunten in de klas. 

Wanneer de leerlijnen van groep 1/2 en groep 3 naast elkaar gelegd worden, blijkt dat 

Kleuterplein een goede voorganger is voor Wereld in Getallen. Waar de leerlingen in groep 1/2 

kennis mee maken, wordt deels in groep 3 herhaald. Het vervolg in groep 3 sluit dus goed aan.  

De activiteiten die aan bod komen binnen de thema’s van Kleuterplein hebben een steeds 

terugkerend karakter. Dit gebeurt ook binnen de rekenlessen in groep 3. Leerlingen zijn hier als 

het ware op voorbereid. De basis wordt in groep 2 gelegd en voortgezet in groep 3. 
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5.3 Overzicht van aanwezig ontwikkelingsmateriaal op rekengebied groep 1/2 

 

Groep 1/2A 

Logisch kralen rijgen Teldoos 1 t/m 20 

Ringen en stokjes Getalspel  

Zesmaster  Comparant 

Logiblocs Telrondo 

Mozaïek Zoek en tel 

Vormenrij  Mini loco  

Matrix  Logisch tellen 

Kleurspoelen  Telstart 

Weegschaal  Kijk en leerkaarten (hoeveelheid – symbool) 

Ruimtelijke relaties Kabouters  

Wat hoort er niet bij Piccolo  

Magnetische rekenkist Cijfers + sommen 

Heinevetters rekenen Vijf op een rij  

Wisselend themamateriaal Keer om 

Cijferpuzzels  Dobbelsteen  

Kralenplank  Rekenstok ken 

Domino   

Groep 1/2B 

Kabouter tellotto Zien-denken-doen: paarden 

Tel-wel Rekenstokken  

Getallenrups  Kosteloos materiaal met getalbeelden: 

centimeter uit naaidoos, flesje (leeg/vol) 

Kralenplank Matrix  

Weegschaal  Telraam  

Telkist met honderdveld  

Groep 1/2C 

Senso  Teldoos t/m 10 

Fruit verzamelen Teldoos t/m 20 

Getalspel t/m 10 hoeveelheid/symbool Zoek en tel 

Bouwen op plattegrond Zoek het goede cijfer 

Kabouters  Comparant  

Zijn er genoeg? Getalspel  

Dubbeldam  Ruimtelijke relaties 

Begrippen diagram Seriant  

Telspel met fiches Mozaïek  

Kleurspoelen  Tangram  

Ringen en stokjes Logiblocs  

Logisch kralen rijgen Vormen sorteren 

Zesmaster  Zoek de kleur 

Zoek de vorm Resulta  

Wat hoort er niet bij  Matrix  

Triama puzzel cijferpuzzels 

Keer om Mini loco 

Kralenplank  Ministeck  

Groep 1/2D 

Weegschaal  Matrix 

Comparant Loco 
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Quanty Keer om 

Seriant cijferpuzzels 

Tello  Zoek en tel 

Dobbelsteen  Cijfermateriaal  

Geometrisch tellen Kralenplank 

Rekenstokken  Domino  

Cijfer magneetdoos Cijferstempels  

Vertiblocs   
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6. Bijlagen 

6.1 Rekenwoordenboek 

 

Adequaat service rondje:  Wat doet de leerling fout? Uitleggen aan leerling. 

(minidiagnostisch gesprek) 

Algoritme:     Vaste procedure die altijd leidt tot de juiste oplossing.  

      De stappen binnen een algoritme worden altijd in de  

      juiste volgorde uitgevoerd. 

 

Algoritme leren:    Ontdekken hoe je op basis van een vast procedure tot  

      een oplossing kunt komen: cijferend optellen,  

      aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 

 

Associatief en flexibel oefenen:  Opdrachten worden binnen een oefening in onderlinge  

      samenhang aangeboden. Door associatief te oefenen  

      worden kennis en vaardigheden flexibel ingezet. 

    

Automatiseren:    Het effectief kunnen toepassen van strategieën:  

   voordoen – samen doen – zelf doen. 

Basis (Standaard) strategie:  Iedereen moet deze strategie kunnen toepassen. 

Beginnende gecijferdheid: Ook wel ontluikende gecijferdheid. Het al spelend 

leren van kleuters door te doen, te kijken, te 

experimenteren en te vertellen wat zij doen. Zij 

ontwikkelen daardoor actief de basis voor 

rekenwiskundig handelen. 

Begripsvorming:    Het herkennen en toepassen van symbolen (+,  -, x, :,  

      (=)), maar ook hoe dat getallen etc. in elkaar steken. 

Bespiegelen:     Leerlingen laten nadenken over het eigen handelen.  

      “Marloes rekent de opgaven zo uit….”. Wat vind jij  

      daarvan? Leg het eens uit. 

Betekenisvol oefenen:    Het oefenen moet passen in het proces van het  

      betekenisvol leren, de conceptontwikkeling en het  

      ontwikkelen van procedures. 

 

Bottom up:      Vanaf klein beginnen en dan groter gaan denken. 

Bouwstenen voor ontwikkelingslijnen: 

1. Ervaren en verwonderen:   Het ervaren van kenmerken van een vlak of ruimtelijk  

      model.  

        Het ervaren van de kenmerken van een  

      driedimensionale blokkenconstructie. 
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     Het oplossen van een puzzel met geometrische figuren,  

      zoals bijvoorbeeld: tangram of een vlakvulling. 

     Het tekenen van vierhoeken en driehoeken volgens een  

      constructievoorschrift 

     Het toepassen van transformaties: draaien en schuiven   

      spiegelen met voorwerpen en van tekeningen 

     Het experimenteren met licht en schaduw. 

2. Voorspellen en verklaren:  Met coördinaten in platte vlak figuren of locaties  

       beschrijven. 

     Beschrijven in het platte vlak met behulp van   

      plaatsbepalende begrippen (voorzetsels), van richting  

      (kompas), hoek en afstand.  

      Beschrijven en gebruiken van verschillende  

      standpunten. Het verwoorden en benoemen van  

      eigenschappen van vlakke en ruimtelijke figuren aan de  

      hand van hun eigenschappen. Let op juist woordgebruik  

      (cirkel – geen rondje). 

3. Verbinden en toepassen:  Het omstructureren van veelhoeken en veelvlakken in  

      basiselementen zoals vierkant, driehoek, cirkel en kubus 

     het herkennen, benoemen en onderzoeken van  

      gelijkvormige en niet gelijkvormige figuren aan de  

      hand van de eigenschappen het interpreteren en  

      bewerken van vlakke tekeningen van ruimtelijke  

      situaties, zoals foto’s, plattegronden,  

      patroontekeningen, landkaarten,  bouwtekeningen aan  

      de hand van meetkundige beschrijvingen conclusies  

      kunnen trekken over objecten en hun plaats in de ruimte  

      op beperkte schaal het (hiërarchisch) benoemen van  

      figuren (vierhoek, rechthoek en vierkant). 

Breuk:     Is een verhouding. Een breuk is een deling die niet  

      uitkomt. Een breuk is minder dan 1. Gebruik een  

      horizontale breukstreep. In het dagelijks leven is de  

      noodzaak van breuken nihil. Daar gebruik je doorgaans  

      alleen nog de helft, kwart en derde. Een breuk in het  

      onderwijs wordt vooral ingezet om het getalstelsel te  

      vervolmaken tot aan de decimalen getallen. 

Breukbegrip:    Het begrijpen wat een breuk is en hoe je die moet  

      inzetten en zien (cruciaal in de leerlijn). 

Breukbewerking:   Het toepassen van het begrip: oefening en herhaling  

      (niet cruciaal in de leerlijn). Wanneer een leerling hier  

      slecht scoort is er onvoldoende aandacht geweest voor    

      het breukbegrip. 
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Mogelijke problemen met breuken: - wat is groter 1/4 of 1/3. 

                - het niet zien van koppeling tussen breuken en  

        decimale getallen, dus dat 0,25 evenveel is als 1/4. 

     - moeite met breukbewerkingen maken: bijvoorbeeld    

        het gelijknamig maken of optellen. 

     - te snel trucjes toepassen waardoor begrip wegblijft en    

         verkeerde trucjes worden toegepast. 

Causale verbanden:   Het verband kunnen leggen tussen de oorzaak en het  

      gevolg. 

 

Combinatoriek:    Het bepalen van op hoeveel manieren iets kan  

      voorkomen.  

Compacting:     Het indekken van de leerstof met een minimum aan  

      oefening. Probleem is: minder stof dus wat moeten we  

      aanbieden? Nieuwe methodes houden daar al rekening  

      mee (WIG ook). 

Complexe som:    Som met meerdere bewerkingen. 

Conceptuele kennis:   Kennis die is gebaseerd op begrip en inzicht. Deze  

      kennis kan eerst geautomatiseerd zijn en daarna  

      gememoriseerd. 

Consolideren:    Het je eigen maken, het inprenten. 

 

Context:     Verhaal. Wordt gebruikt om het proces helder te maken.  

     Afspiegeling van werkelijkheidssituaties en in eerste  

      plaats bedoeld om betekenis te verlenen aan rekenen. 

Declaratieve kennis:    Deze kennis is gememoriseerd en direct oproepbaar uit  

      het lange termijngeheugen. Bestaat uit feitenkennis  

      (telefoonnummers), conceptuele kennis (gebaseerd op  

      inzicht en begrip, zoals tafels, eerst geautomatiseerd en  

      toen gememoriseerd), semantische kennis (gebaseerd op  

      begrip en inzicht maar niet op automatiseren, bijv.  

      kalendersysteem en breuken) 

 

Denkmodel:     Visuele voorstelling van de wijze waarop een leerling  

      een berekening uitvoert. Begrip ontstaat door  

      experimenteren, toepassen, reflectie, interactie  

      (uitleggen), toepassen in andere situaties en oefenen. 

 

Diagnostisch gesprek:    Interactie waarbij jij als leerkracht op de achtergrond  

      staat. Het kind staat centraal 

 

Doorvragen:    Bij hiaten of tegenspraak vragen om aanvulling of  
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      verduidelijking. Doorvragen naar de strategie. Pas op:  

      suggesties vermijden. 

Drieslagmodel: 

                                                           Context 

 

                                 Reflectie                                       Aanpak 

 

 

                                        Oplossing                                   Bewerking 

                                             Uitvoering 

 

Drijfvermogen:   Wat moet je kunnen, kennen en doen om een som te  

      maken. 

Dyscalculie:    Een stoornis in de kennis over getallen en de uitvoering  

      en het automatiseren van de basisbewerkingen. Dit  

      heeft ook invloed op kennis van bewerkingen met  

      verhoudingen, meten/meetkunde en verbanden. ERWD  

      spreekt hiervan wanneer ernstige  

      rekenwiskundeproblemen ontstaan ondanks  

      deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot  

      afstemming hardnekkig blijken. Alleen vast te stellen  

      met extern diagnostisch onderzoek en na een periode  

      van intensieve, deskundige begeleiding. Er blijft  

      onvoldoende duidelijkheid over. Het moet gezocht  

      worden in neurobiologisch afwijking. 

Effectief oefenen:    Goede organisatie van de les. Onder andere directe  

      instructie: voordoen en nadoen, ruimte geven voor  

      eigen inbreng leerling. Goede voorbereiding, duidelijke  

      doelstelling, goed gestructureerde lesopbouw,  

      aangename leeromgeving, vast werkpatroon, regelmaat  

      (1 uur rekenen per dag, voor zwakke rekenaars een uur  

      per week extra). 

 

Elementaire gecijferdheid:   Het fundamentele van gecijferdheid, het niveau dat  

      leerlingen aan het eind van de basisschooltijd behaalt  

      zouden moeten hebben. Is gekoppeld aan het formele  

      rekensysteem zoals dat in school wordt geleerd. 
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Feitenkennis:    Kennis van feiten waarbij niets te begrijpen valt.  

      Bijvoorbeeld: telefoonnummers, geboortedata. Doet een  

      beroep op het werkgeheugen. Wordt gemakkelijker  

      vergeten wanneer het niet herhaalt wordt. 

Formele bewerkingen:    Getallen schrijven en sommen maken. 

Functionele gecijferdheid:   Bouwt voort op het directe (informele) handelen in  

      praktische situaties. Daarbij maken de leerlingen  

      gebruik van hun formele en informele kennis in  

      vaardigheden in functionele situaties. 

 

Gecijferdheid:    Meer dan eigen vaardigheid. Beredeneren van dingen. 

Vanuit artikel: Mieke van Groenestijn – Lectoraat Gecijferdheid – Kenniscentrum 

Educatie – Hogeschool Utrecht (2009) 

In het primair onderwijs wordt het fundament gelegd van gecijferdheid, Aan het eind 

van het basisonderwijs mag worden verondersteld dat leerlingen het niveau van 

elementaire gecijferdheid hebben bereikt.  

Om goed te kunnen functioneren in persoonlijke en maatschappelijke situaties en in 

beroepssituaties is functionele gecijferdheid gewenst voor iedere volwassene (voor 

loopbaan en burgerschap). Functionele gecijferdheid is nodig in vrijwel alle beroepen. 

Ondanks de voortschrijdende ontwikkelingen op gebied van computers, rekenmachines 

en slimme machines voor specifieke beroepen zullen volwassenen altijd zelf moeten 

kunnen bepalen welke berekeningen in specifieke situaties uitgevoerd moeten worden en 

hoe zij daarvoor machines moeten instellen of programmeren.  

Gevorderde gecijferdheid is nodig voor verder leren op verschillende niveaus en voor 

het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Professionele gecijferdheid is een 

noodzakelijke voorwaarde in beroepssituaties waarin men als leraar rekenwiskundige 

kennis en vaardigheden overdraagt aan anderen 

 

Gemengd getal:   Bestaat uit een geheel en een breuk. 

 

Gevorderde gecijferdheid:   Uitspraken kunnen doen over, dingen met uitspraken  

      bewijzen. 

 

Gedachtegang:    Welke stappen zijn bedacht? Bij goede antwoorden is  

      het denkbaar dat er een verkeerde gedachtegang is  

      gebruikt. 

Getalsbegrip:     Cijfersymbolen kunnen koppelen aan hoeveelheden en  

      het kunnen opzeggen van de telrij is ook  

      getalherkenning. Is een voorbeeld van begripsvorming. 
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Gevoelens:     Begrip opbrengen voor kinderen die het moeilijk   

      vinden. Ondersteun het zelfvertrouwen van kinderen, er  

      moet openheid zijn en kinderen moeten het normaal  

      vinden dat er  materiaal wordt gebruikt. Dus rekening  

      houden met gevoelens. Ben alert op frustraties, heb  

      aandacht voor succeservaringen. 

Handelingsgericht werken:    Hierbij zit het hem in het pedagogische: op welke  

      manier kan het. 

  

Handelingsmodel:   Kan ik een kind tot een bepaald doel krijgen. 4 niveaus:  

      niveau 1: doen, niveau 2: met tekeningen uittekenen,  

      niveau drie: abstracte (modelmatige) weergave, niveau  

      4: formeel rekenen. 

Horizontaal mathematiseren:   Vanuit een tekst de vertaling kunnen maken naar een  

      som. Vanuit de context naar de bewerking. Welke  

      aanpak heb ik nodig om tot een oplossing te komen. 

Informatieverwerking:   Het leren zien en begrijpen van verbanden. 

 

Inhibitie:    Het uitschakelen van afleidende informatie. Doet een  

      beroep op het vermogen van leerlingen om relevante  

      informatie uit een opdracht te halen en afleidende  

      informatie te negeren. 

Interactiedriehoek: 

            

              Andere leerlingen 

 

 

        Leerling 

 

                Leerkracht           Materiaal 

Introspectie:    Laat het kind vertellen wat het doet en erbij denkt.  

      Bijvoorbeeld: “reken hardop voor”. 

Inzicht:     Koppelen van kennis aan een nieuwe situatie,  

      herkennen van… weten dat als je naar rechts gaat op de  

      getallenlijn, dat de getallen dan groter worden. Weten  

      waar zich tientallen en honderdtallen positioneren.  

      Weten dat ieder getal een andere waarde heeft. 
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Kansberekening:    Op hoeveel manieren kan ik iets doen (bijvoorbeeld het   

      gooien met 2 munten, welke uitkomsten kan ik krijgen? 

Kennis:     Vaststaande feiten weten, wat je gememoriseerd hebt. 

Kerninzicht:     Inzicht wat bij een leerling noodzakelijk is om verder te   

      komen met rekenen. 

Kwalitatieve analyse:    Gaat over het hoe. Een goed antwoord kan toch fout  

      zijn. Het gaat om de weg er naartoe. 

Kwantitatieve analyse:   Gaat over de hoeveelheid fouten die gemaakt zijn. 

Lange termijngeheugen:  Voeden door het automatiseren. 

Leerlijn:     Je zult altijd blijven functioneren op het hoogste niveau  

      wat je op dat moment beheerst. Leg je te veel druk op  

      een leerling dan kun je zien dat hij een terugval maakt  

      in de leerlijn (bijvoorbeeld leerlijn tellen). 

Leerroute:    De weg die een leerling volgt om in zijn  

      rekenontwikkeling te groeien op het eigen niveau.  

      Behorende bij passend perspectief. 

Leren:      Ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheid en  

      houding. 

 

Mechanistisch rekenonderwijs:  De som staat centraal en niet de context. Je begint bij  

      het oefenen: eerst laat je zien wat je kunt. Als je het  

      dan hebt  toegepast, ontdek je misschien waar je het  

      voor kunt gebruiken. 

Meetkunde – vijf deelgebieden: Ruimtelijk inzicht. Dit wordt ondersteund door het  

      meten. 

1. Oriënteren in de ruimte:   Het bepalen van waar iets zich in de ruimte bevindt.  

2. Viseren:      Wanneer voorwerpen in de zichtlijn in elkaars  

    verlengde liggen. Hoe je iets in het vizier neemt. 

     En Projecteren:      Licht ergens op laten vallen: schaduw maken. 

3. Transformeren:    Spiegelen, draaien, roteren etc. 

4. Construeren:    Het bouwen van iets. 

5. Representeren:     Neerzetten van datgene wat het moet zijn.  

     En Visualiseren:    Beeld gaan maken. 

Memoriseren:     Vanuit het geheugen rekenen: 7 x 9 = 63.  
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Meten:     Meten ondersteunt meetkunde. Het doen van  

      activiteiten. Verbanden ontdekken, schatten, opmeten, 

      etc. 

Metocognitie:     Kennis over kennis. Leren hoe je kunt/moet leren. 

Modelgebruik bij breuken:  - cirkel: moeilijk model om dit precies te verdelen. 

     - rechthoek/vierkant: een nieuw deel kan je er aan vast  

        plakken. 

     - (getallen)lijn. 

     - dubbele strook:  koppeling met verhoudingstabel  

         (bijvoorbeeld met hele getallen en breuken) 

Modelmatig kunnen werken (handelingsniveau): 

MODEL VAN:    Iets zien waar je op dat moment gebruik van kan  

      maken om de vermenigvuldiging te laten zien:  

      bonbondoos met 3 rijen van 8 bonbonnetjes. Dit is  

      visueel/concreet maken. 

MODEL VOOR:    Getallenlijn: sprongen van 4 etc. Dit is het schematisch  

      abstract maken. 

          

    schematisch       

 

       concreet             abstract 

Zorg ervoor dat je van abstract (wanneer dit niveau te  

  hoog is voor een leerling) eerst terug gaat naar  

  schematisch en als dat niet gaat pas naar concreet.  

  Anders blijf je alles opnieuw toepassen. 

       De modellen VAN en VOOR horen onder het gedeelte  

      “schematisch”. 

Multi-channel oefenen:   Kinderen maken tijdens het oefenen gebruik van hun  

      sterke kanten (bijvoorbeeld visueel). De leerkracht moet  

      zich inzetten om ook de zwakke kant verder te  

      ontwikkelen (bijvoorbeeld auditief). De leerlingen  

      krijgen op verschillende manieren de leerstof  

      aangeboden, zodat alle leerlingen optimaal profiteren  

      van het onderwijsaanbod. 

 

Numerosity:     Gevoel van getallen om je heen in het algemeen.  
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Objectiveren:     Kinderen leren de situaties af te beelden en de  

      afbeeldingen te begrijpen. 

 

Observeren:    Actief, met open ogen kijken en open oren luisteren. het  

      bekijken van de aanpakken en resultaten van een  

      leerling bij verschillende activiteiten. Nauwkeurig  

      nagaan hoe een leerling handelt. Let daarbij op tekenen  

      die op verborgen handelingen wijzen. 

Ontluikende gecijferdheid:   Kinderen ontwikkelen actief de basis voor  

      rekenwiskundig handelen door te doen, kijken,  

      experimenteren en te vertellen wat ze doen. 

      

Ontwikkelingslijn:    Je bedenkt voorafgaand aan een handeling hoe dat het  

      resultaat zal zijn. Je begint bijna altijd bij de eerste fase  

      zoals hieronder beschreven. Het heeft geen hoogste  

      niveau en kan bij iedere fase stoppen. Hoe verder je  

      komt hoe meer je met die waarneming (fase 1) zult gaan  

      doen. Dit heeft alleen te maken met meetkunde. 

     - waarnemen 

     - een standpunt innemen 

     - in kaart brengen 

     - zich een mentaal beeld vormen 

     - handelen aan een mentaal beeld 

Opbrengstgericht werken:   Ervoor zorgen dat er terugkoppeling is van de toetsing  

      naar de rekenlessen. Bijv. structureel in de jaarplanning  

      erbij zetten wat je extra doet bij een blok. Voor de  

      leerkracht staan de opbrengsten van de kinderen  

      centraal. Van elkaar leren en het onderwijs effectief  

      uitvoeren. Bijvoorbeeld: hoge doelen stellen, gebruik  

      van trendanalyses, werken in niveaugroepen (1-zorg  

      route), daarna gericht op  

      handelingsplannen/groepsplannen en overzichten.  

Operator:     Het eerste getal bij tafelsommen. Het eerste getal (de  

      operator) doet wat met het volgende getal. 

Passend perspectief:   Afkorting: PAPE. Wanneer leerlingen het  

      uitstroomresultaat niet halen kunnen zij na een OPP  

      (onderzoek) een eigen leerroute krijgen. Deze past bij  

      de leerling en zo kan de leerling op zijn manier  

      ontwikkelen tot het niveau dat diegene aan kan. 

PARWO:    Passend reken-wiskunde onderwijs. Uitgangspunten  

      zijn dat iedereen kan rekenen. Aandacht voor de  

      gecijferde leerlingen en betekenisvol rekenen. Extra  

      materialen: parwo.yurls.net. 
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PCDA:      plan-do-check-art:  

1. Plan: 

     - formulieren van doelen voor de komende periode 

     - clusteren van leerlingen met vergelijkbare  

         instructiebehoeften 

     - benoemen van instructiebehoeften van leerlingen 

     - signaleren van leerlingen die specifieke aandacht  

         nodig hebben 

     - opstellen van een groepsplan 

  2. Do: 

      - uitvoeren van het groepsplan en verzamelen van  

        gegevens over de ontwikkeling van leerlingen 

  3. Check: 

      - verzamelen van leerling-gegevens in een  

         groepsoverzicht 

      - analyse en verklaring van de gegevens 

      - checken of de interventies uit de afgelopen  

         groepsplanperiode het gewenste effect hebben gehad 

  4. Act: 

       - formulieren van consequenties: voor noodzakelijke of  

         gewenste interventies in de volgende periode, voor  

         het clusteren van leerlingen, voor de  

         instructiebehoeften van de leerlingen, voor de  

         leerlingen die specifieke aandacht nodig hebben 

Positionele stelsel:    Eenheden, tientallen, honderdtallen. 

Productief oefenen:    Leerlingen construeren zelf passende bewerkingen  

      (tekeningen, schema’s, sommen) bij een context. Dit  

      doet een beroep op hun conceptuele kennis. 

 

Professionele gecijferdheid:  Je moet het kunnen uitleggen. 

Procedurele kennis:   Geautomatiseerde kennis die opgebouwd is uit    

     geautomatiseerde handelingen en procedures en die in  

      het onbewuste geheugen zijn opgeslagen. 

Realistisch rekenen, vijf uitgangspunten: 

1. Betekenisvol leren door middel van contexten; 

2. Informeel handelen => voorstellen => 

schematiseren => formele bewerkingen; 

3. Probleemoplossend rekenen waarbij leerlingen 

hun eigen oplossingsprocedures bepalen. 

Handig rekenen op basis van eigenschappen 

van getallen en bewerkingen en op basis van 

relaties tussen getallen en bewerkingen; 
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4. Interactie en reflectie (leraar belangrijk bij dit 

laatste, en bij instructie); 

5. Verstrengeling van leerstoflijnen=> 

basisoperaties: optellen, vermenigvuldigen, 

aftrekken en delen. 

 

Redactiesom:     Sommen die gerelateerd zijn aan alledaagse  

      gebeurtenissen. 

Regelmatig oefenen:     Elke dag een uur rekenen, waarvan een half uur  

      oefenen. Rekenzwakke leerlingen moeten een uur per  

      week extra oefenen (gevarieerde rekenopdrachten,  

      spelletjes of op computer). 

Rekenvaardigheid:    Kale bewerkingen, uitvoeren. 

Rekenzwak:    Kinderen die gevoelig zijn voor het ontwikkelen van   

      rekenwiskunde-problemen. 

Reproductief oefenen:   Rijtjes sommen maken die je uitgelegd hebt.  

      Bijvoorbeeld 7 + 8 aanvullen, eerst 3 erbij en dan nog 5.  

      Fase van automatiseren. 

Retrospectie:    Hoe heb je dat gedaan? laat het kind achteraf vertellen  

      hoe deze het probleem heeft opgelost. 

Semantische kennis:   Is gebaseerd op begrip en inzicht maar niet op  

      automatiseren. Bijvoorbeeld: kalendersysteem, uren,  

      minuten, seconden. 

Semantisering:    Betekenisverlening. 

 

Shifting:    Het wisselen tussen verschillende taken. Leerlingen  

      moet eerst gebruikte informatie opslaan in het  

      werkgeheugen en vervolgens relevante informatie uit  

      het lange termijngeheugen oproepen.  

Spreidingsmaten:    Hoe het aantal fouten verspreid is over bepaalde  

      onderdelen. 

Strategie:     Het plan wat je kiest om iets te bereiken. 

Systematisch oefenen:   Alle leerstof moet systematisch aan bod komen. 

Toepassingssom:   Kan je het geleerde tot dan toepassen. 

Top down:     In grote gehele denken en daarna naar de details.  

Transfer:    Overgang van het één naar het ander. Bijvoorbeeld van  

      contextsommen naar abstracte sommen. 
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Updating:    Zorgt voor het coderen van inkomende informatie die in  

      het werkgeheugen niet meer relevant is: doelgerichte   

      manipulatie (organiseren, opslaan en bijwerken van  

      informatie). 

Varia strategie:    De sterke rekenaars moeten meerdere strategieën  

      kunnen toepassen. 

Verbreding:     De leerling krijgt extra stof die aanvult in de breedte of  

      in de diepte. De extra leerstof komt naast of in plaats  

      van het regulier lesprogramma. 

Verhaaltjessom:    Een som die in een praktische situatie beschreven staat. 

Verschijningsvormen van breuken:  Als deel van het geheel: ¼ pizza; 

Als deel van een hoeveelheid: een vierde van twaalf 

knikkers; 

Als getal op de getallenlijn: waar ligt 1 en een vierde; 

Als maat: een halve meter is 50 cm (belangrijk); 

Als rekengetal: sommen in het boek; 

Als verhouding: 3 van de 4 delen zijn grijs. 

Versnellen:      De leerling gaat sneller door de basisstof. Soms het  

      overslaan van een leerjaar. 

Verticaal mathematiseren:   De manier van oplossen wordt steeds efficiënter. Hoe  

      complex is de manier van oplossen. Gradaties koppelen. 

Visies op het leren in groep 1-2  Het is nu meer gericht op ervaringsgericht onderwijs en  

basisontwikkeling. Er wordt meer gekeken naar het 

individuele kind. 

 

 Ervaringsgericht 

onderwijs 

Basisontwikkeling Programmagericht 

onderwijs 

Uitgangspunten Behoefte van het kind Bedoeling van 

kinderen/leerkracht 

Bedoelingen van 

leerkracht 

Doelstellingen Fundamenteel leren 

 

Emancipatorische 

ontwikkeling 

Brede ontwikkeling 

 

Specifieke 

ontwikkeling 

Leerdoelen 

Opbouw leerstof Signalen van het kind Ontwikkelingsstadia Structuur van de 

leerstof 

 

Opbouw in leerdoelen 

Organisatie Milieuverrijking 

 

Inrichting omgeving 

 

Organisatie van de 

taak 

Houding leerkracht Vrij kleuterinitiatief 

 

Ervaringsgerichte 

Diverse 

organisatievormen 
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dialoog Interactie 

Doelstelling 

bereikt? 

 

Betrokkenheid en 

welbevinden 

 

Werk/spelhouding 

 

Verandering/groei 

Beheersingsdoelen 

 

Toetsing 

 

Vicious circle:   

(negatieve vicieuze cirkel) 

 

 

 

 

 

 

Virtuous circle 

( positieve virtuoze cirkel) 

 

 

              

 

 

 

 

(Butterworth, 1999, p. 283) 

Werkgeheugen :   Wat is er op dat moment nodig aan informatie 

(Korte termijngeheugen)  Factoren die invloed hebben:  

      - algemene capaciteit van het werkgeheugen; 

     - de hoeveelheid kennis die al aanwezig is en hoe die is  

        georganiseerd; 

     - de snelheid waarmee tussen de geheugensystemen 

        gecommuniceerd wordt.  
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6.2  Kijkwijzer observatie Rekenles Effectieve Directe Instructiemodel 

Naam:      Groep:   Datum:  

Methode:      Les:  

Ingevuld door:  

Start van de les gezien opmerkingen 

o geeft een dagelijkse terugblik   

o actualiseert de voorkennis  

o geeft het lesdoel aan  

Presentatie/uitleg gezien opmerkingen 

o onderwijst in kleine stappen   

o geeft concrete voorbeelden  

o denkt hardop en doet voor  

o gaat na of de leerlingen de stof hebben begrepen  

o daagt de leerlingen uit  

Begeleide (in)oefening gezien opmerkingen 

o laat leerlingen onder begeleiding oefenen   

o geeft korte en duidelijke opdrachten  

o stelt veel vragen  

o laat kinderen hardop denken  

o laat uitvallers gebruik maken van de instructietafel  

Zelfstandige verwerking gezien opmerkingen 

o zorgt dat de leerlingen onmiddellijk kunnen beginnen   

o zorgt dat de inhoud gelijk is aan de voorafgaande fase  

o laat leerlingen elkaar helpen  

o laat de leerlingen weten dat het werk wordt besproken  

o zorgt voor verlengde instructie en/of verrijking   

Evaluatie gezien opmerkingen 

o sluit de les af   

o bespreekt met de leerlingen wat ze geleerd hebben  

o laat leerlingen vertellen wat goed ging en wat volgende 

keer beter kan 
 

Betrokkenheid en onderwijsbehoeften gezien opmerkingen 

o geeft duidelijke opdrachten   

o geeft positieve feedback  

o zorgt voor interactie  

o maakt gebruik van materialen  

o maakt gebruik van verschillende werkvormen  

o Koppeling naar de praktijk  

o Lestijd goed bewaakt  

o Bordgebruik   

 

Observaties:  

 

Nabespreking: 
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6.3 Overzicht inrichting rekenkasten  

 

Op woensdag 19 februari 2014 hebben Marjolein van Zitteren en Daphne Mattijssen een begin 

gemaakt met de rekenkasten van KBS Helder Camara. In deze kasten zijn alle materialen te 

vinden die te gebruiken zijn bij de rekenlessen en rekenactiviteiten. De materialen zijn 

afkomstig van de groepen 4 t/m 8.  

Voorafgaand aan deze dag hebben zij op donderdag 30 januari collega’s gevraagd om alle 

rekenmaterialen die zij in hun klas hebben te verzamelen op een aangegeven punt (waar later de 

rekenkasten komen te staan). Dit is gedaan op 17 en 18 februari en leverde het volgende 

resultaat op. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Een hoop materiaal is verzameld. Materiaal waar menig collega niet eens weet van had. Een 

goed startpunt voor het ontwerpen van de rekenkasten.  

Groep 3 had eerder aangegeven dat zij de materialen liever in hun eigen klas houden. Dit omdat 

zij op een andere verdieping in het gebouw zitten en omdat het materiaal is dat voornamelijk en 

veelvuldig gebruikt wordt door groep 3. Andere groepen mogen hier ook gebruik van maken 

maar dienen dit dezelfde dag weer terug te brengen. Van deze materialen hangt een lijst bij de 

rekenkasten. 

Na al het materiaal te hebben geordend, is er een begin gemaakt van de indeling van de kasten. 

Wellicht worden de kasten nog verder aangepast indien nodig. We hebben de materialen 

geordend op: 

 meten; 

 wegen; 

 tijd; 

 geld; 

 breuken; 

 optellen;   

 aftrekken; 

 vermenigvuldigen; 

 delen; 

 overig rekenmateriaal 
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Tijd en geld:       Meten, wegen en breuken:          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Optellen en aftrekken    Vermenigvuldigen en delen    Overig rekenmateriaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijst rekenmaterialen groep 3 t/m 8: 

Zie paragraaf 4.13 
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Tevens zijn er die dag posters opgehangen om duidelijk te maken welke kast welk 

rekenmateriaal bevat. 

Op vrijdag 21 februari zijn er leenkratten toegevoegd aan de kasten. Deze kratten zijn bedoeld 

om de benodigde rekenmaterialen in te doen en het zo mee te nemen naar de klas. Op deze 

manier wordt alleen meegenomen wat nodig is voor de activiteit en kan een andere leerkracht 

gebruik maken van de overgebleven materialen. Wanneer de activiteit in de klas is geweest en 

de krat staat nog in de klas, beseft een leerkracht sneller dat de materialen weer teruggebracht 

dienen te worden naar de rekenkasten. 

 

Er zijn vanuit veel collega’s positieve reacties gekomen. Er is tevredenheid over het resultaat tot 

nu toe. Er zijn nog vervolgstappen die het een nog completer geheel maken. Deze zijn hieronder 

in een schema weergegeven. 

Vervolgstappen  Periode  

Juiste verdeling kasten en los materiaal: 

Enveloppen met geld en de bakjes met losgeld 

allemaal gelijk aan elkaar maken 

Maart 2014 (reeds uitgevoerd) 

 

Lijst materialen groep 3 toevoegen Maart 2014 (reeds uitgevoerd) 

Materialenlijst aanmaken Februari – april 2014 (reeds uitgevoerd) 

Aankleding rekenkast: posters, tekeningen van 

leerlingen etc 

Maart – juni 2014 

Nieuwe materialen aanschaffen Schooljaar 2014-2015 

 

In de groepen 1-2 is veel ontwikkelingsmateriaal voor kleuters. De hoeveelheid is wisselend per 

klas. Niet alle collega’s hadden weet van elkaars materialen. Vandaar dat er een lijst gemaakt is. 

Hierop staan de materialen per klas vermeld. Ook is er vanuit de groepen 1/2 en 3 de vraag naar 

verrijkingsmateriaal voor de sterkere leerlingen. Zo krijgen ook deze leerlingen extra uitdaging 

tijdens rekenactiviteiten maar komt de stof van groep 3 niet te vroeg aan bod. Deze kast zal in 

de gang van groep 1/2 en 3 komen te staan. Hierin zullen ook materialen komen die gericht zijn 

op andere vakgebieden. 

Vervolgstappen Periode 

Inventariseren ontwikkelingsmateriaal kleuters Maart  - juni 2014 (reeds uitgevoerd) 

Kast met verrijkingsmateriaal Maart 2014 t/m schooljaar 2014-2015  
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6.4 Kleuterplein leerlijn en leerdoelen 

Kleuterplein (Bijlhout et al., 2008) heeft 16 thema’s gericht op de seizoenen en het ontdekken 

van de wereld. Elk thema is 4 weken in te zetten. Je kunt maximaal acht thema’s doen. Wanneer 

je vier thema’s in een jaar doet, voldoe je aan de tussendoelen. De thema’s zijn vrij te kiezen en 

de kernactiviteiten binnen een thema zijn in volgorde te veranderen. Wel dien je de start en 

slotactiviteiten op het daarvoor geplande moment te doen. De keuzeactiviteiten kun je naar 

eigen wens inzetten. 

Kleuterplein kent naast deze activiteiten ook de zogeheten 5-minutenspelletjes voor taal en 

rekenen. Het heeft een computerprogramma en bordspellen voor rekenen. 

seizoenen Ontdek de wereld 

Thuis (startthema) Water  

Vakantie (startthema) Eten 

Een heel jaar rond (herfst) Gezondheid 

Het weer (herfst) Post 

Sneeuw en ijs (winter) Bouwen 

Familie (winter) Winkel 

Alles groeit (lente) Dieren 

Op de boerderij (lente) Kunst 

 

Elk thema heeft een vaste opbouw. Telkens zijn er 36 activiteiten: start – kern – keuze – slot. 

Bij elke activiteit is aangegeven welk ontwikkelingsgebied centraal staat, in welke werkvorm 

het uitgevoerd wordt en hoeveel tijd er voor nodig is. Herhaling is voor kleuters belangrijk, 

vandaar dat Kleuterplein met vaste werkvormen en routines werkt. 

 

Hele groep              werkles         taal/lezen                fijne motoriek 

   kleine groep                    rekenen           beweging                       muziek 

Kleuterplein kent ook een map waarin de hoeken en het ontwikkelingsmateriaal beschreven 

staat om in te zetten tijdens een thema. De methode geeft daarbij de differentiatiemogelijkheden 

aan gericht op groep 0-1-2.   

De methode kent verschillende registratieformulieren. Zo zijn er formulieren die gericht zijn op 

het registreren van de leerdoelen (per thema en alle thema’s bij elkaar). Tevens kun je ook per 

leerling registreren. Dit kan zowel op papier als digitaal. 

De ontwikkelingsgebieden en leerdoelen die bij kleuters aan bod komen zijn in Kleuterplein als 

volgt verwerkt. 

Taal en lezen Praten en luisteren, verhalen, klanken en letters, krabbelen en 

schrijven. 

Woordenschat Ongeveer 150 woorden per thema: basis- en 

uitbreidingswoorden. 

Rekenen Tellen en rekenen, meten en wegen, ruimte en vormen en tijd. 
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Motoriek Fijne motoriek en grove motoriek. 

Wereldoriëntatie Drie leerlijnen: Hier ben ik, Hier wonen wij en De wijde 

wereld. 

Sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

Onder andere zelfvertrouwen, samenspelen en werken en 

weerbaarheid. 

Muziek  Muziek beleven, ritme en melodie. 

 

Wat KBS Helder Camara erg belangrijk vindt, is dat de methode Kleuterplein een goede 

doorgaande lijn heeft met de methodes die zij in groep 3 gebruiken.  

Kleuterplein biedt een goede doorgaande lijn met de volgende methodes in groep 3: 

 Aanvankelijk lezen: o.a. Veilig Leren Lezen en De leessleutel 

 Rekenen: o.a. Pluspunt en De wereld in getallen 

 Schrijven: o.a. Handschrift, Pennenstreken en Schrijven in de basisschool. 

( de onderstreepte methodes zijn van toepassing op KBS Helder Camara.) 

 

Naast dit alles houdt Kleuterplein ook rekening met de differentiatie binnen de groepen 1-2. 

Zowel op leeftijd als op niveau. Elke activiteit in Kleuterplein bevat een differentiatiestapje 

omhoog en/of omlaag.  

 

  Stapje omlaag      Stapje omhoog 

 

(Deze aanduiding met sterren wordt ook toegepast binnen de methode Wereld in getallen.) 

Hieronder zal verder de aandacht worden geschonken aan het ontwikkelingsgebied rekenen.  

De volgende punten zullen hierbij aan bod komen: 

 Leerlijnen, leerdoelen en vaardigheden binnen kleuterplein; 

 Leerdoelen per thema; 

 Aanbod van de leerdoelen binnen de thema’s. 
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Leerlijn  Leerdoel  Vaardigheden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tellen 

en 

rekenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. opzeggen telrij 

(akoestisch tellen) 

Kan de telrij opzeggen van 1 t/m 6 

Kan de telrij opzeggen van 1 t/m 12 

Kan de telrij terug opzeggen van 6 t/m 0 

Kan de telrij terug opzeggen van 10 t/m 0 * 

 

 

2. werken met telbare 

hoeveel- heden 

Kan resultatief tellen t/m 6 

Kan resultatief tellen t/m 12 

Kan aantallen t/m 6 vergelijken en ordenen (meer, minder evenveel) 

Kan verkort tellen t/m 6 

Kan aantallen vergelijken en ordenen t/m 10 (12)* 

Kan verkort tellen t/m 10 (12)* 

Kan schatten t/m 10 (12)* 

 

3. erbij en eraf van 1 

of 2 

Kan overweg met erbijsituaties onder 6 

Kan overweg met erbijsituaties onder 10 

Kan overweg met erafsituaties en splitsen onder 6 

Kan overweg met erafsituaties en splitsen onder 10 (12)* 

 

 

4. werken met 

getalsymbolen 

Kan de getalsymbolen 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 herkennen 

Kan de getalsymbolen 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ordenen 

Kan de getalsymbolen 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 koppelen aan hoeveelheden 

Kan de getalsymbolen 7, 8, 9 en 10 herkennen* 

Kan de getalsymbolen 7, 8, 9 en 10 ordenen* 

Kan de getalsymbolen 7, 8, 9 en 10 koppelen aan hoeveelheden* 

 

 

 

Meten en 

wegen 

 

 

 

 

1. vergelijken  

en ordenen 

Kan objecten op lengte vergelijken en ordenen 

Kan inhouden vergelijken en ordenen op het oog en via het in elkaar overgieten 

Kan gewichten vergelijken en ordenen door wegen op de hand en met de balans 

Hanteert bij het vergelijken en ordenen de begrippen groter-kleiner, langer-korter, dikker-

dunner en breder-smaller 

 

2. afpassen 

Kan lengte afpassen met voor de hand liggende maateenheden als stap, voet en meterstrook 

Kan inhoud afpassen of uitscheppen met eenvoudige natuurlijke maten als kopje, beker of 

lepel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte 

en 

vormen 

 

 

 

1. oriënteren 

Kan beschrijven/aanwijzen op een plattegrond/aanwijzen in de ruimte waar iets of iemand 

zich bevindt 

Kan iets of iemand lokaliseren door gebruik te maken van herkenningspunten 

Kan werken met eenvoudige plattegronden 

Hanteert op juiste manier begrippen als voor, achter, dichtbij, door, naast 

Hanteert op juiste manier begrippen rechts en links 

Kan een standpunt innemen en tekenen of verwoorden wat je wel en niet kunt zien 

 

 

2. construeren 

Maakt constructies met vrij materiaal (dozen, touw) 

Maakt constructies met constructiemateriaal (blokken, meccano) 

Maakt constructies met papier (vouwen, bouwplaten)  

Toont interesse in constructies van objecten en hoe deze zijn na te bouwen 

Kent elementaire kenmerken van blokken, kubussen en vierkanten 

 

 

3. opereren met 

vormen en figuren 

Kan figuren spiegelen 

Kan van symmetrische figuren de spiegelas vinden 

Kan patronen zelf samenstellen 

Kan regelmaat in patronen herkennen 

Kan een tekening met een schaduw maken 

Kan door met een object te manipuleren de vorm van de schaduw veranderen 

 

 

Tijd  

 

1. chronologie 

Kan activiteiten, handelingen en gebeurtenissen chronologisch ordenen 

Hanteert begrippen als vroeger, later, nu, een tijdje geleden, straks, toen, morgen, vandaag en 

gisteren 

2. patronen en cycli Kan tijdsindelingen (dagen, weken, maanden) en tijdspatronen (seizoenen) verbinden met 

gebeurtenissen en activiteiten in eigen leven 

* = hoeft pas in groep 3 beheerst te worden 
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Er bestaan binnen Kleuterplein vier leerlijnen voor rekenen: 

 tellen en rekenen; 

 meten en wegen; 

 ruimte en vormen; 

 tijd. 

Deze leerlijnen zijn gebaseerd op de tussendoelen van beginnende gecijferdheid van de 

projectgroep TAL in samenwerking met SLO en CED en tevens op “als kleuters leren tellen” 

van SLO.  

Deze leerlijnen zijn binnen de 16 thema’s van Kleuterplein verder opgesplitst naar de hieronder 

beschreven leerdoelen. Het getal achter het leerdoel geeft aan hoe vaak het wordt aangeraden 

om dit leerdoel binnen één schooljaar aan bod te laten komen, gebaseerd op 8 thema’s. Hierbij 

moet wel de opmerking gemaakt worden dat enkel gekeken wordt naar het hoofddoel van een 

activiteit. De nevendoelen worden niet geregistreerd. 

Binnen Kleuterplein wordt ‘ontluikende gecijferdheid’ ‘tellen en rekenen’ genoemd. Zij 

onderscheiden vijf aspecten van getallen: 

 aantal: de hoeveelheid van vijf dropjes; 

 telgetal: de nummer vijf of de vijfde in de aftelrij; 

 meetgetal: de leeftijd van vijf jaar; 

 naamgetal: de tramlijn vijf;  

 rekengetal: ‘twee erbij drie’ is vijf. 

Kleuterplein onderscheidt de activiteiten rondom tellen en rekenen in drie niveaus: 

 contextgebonden niveau: Op de verjaardagstaart staan zes kaarsjes. Hoe oud is het 

kindje geworden?; 

 objectgebonden niveau: hoeveel kralen zitten er aan de ketting? Hoeveel kaarsjes 

branden er nog als er twee worden uitgeblazen?; 

 pure ‘tellen en rekenen’: hoeveel is zes eraf 2? 

Deze niveaus kom je binnen ieder thema tegen. Het komt daarbij ook voor dat binnen een 

activiteit aan meerdere niveaus aandacht wordt besteed.  

 

Binnen de leerlijn meten en wegen onderscheidt Kleuterplein drie fasen: 

 vergelijken (langer, korter, even lang); 

 afpassen; 

 aflezen. 

Bij de grootheden lengte en inhoud doorlopen de kleuters alle drie de fasen. Voor gewicht geldt 

dat de fasen afpassen en aflezen pas in groep 3 en 4 aan de orde komen. In Kleuterplein komen 

ze daarom alleen beginnend aan bod. 
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Onder ruimte en vormen wordt het begrijpen van de ruimte verstaan. De activiteiten binnen 

Kleuterplein richten zich op de volgende deelgebieden: 

 oriënteren; 

 construeren; 

 opereren met vormen en figuren. 

De activiteiten hebben betrekking op de ruimte en het platte vlak. 

Het leerproces dat kinderen doorlopen kent verschillende fasen: ervaren, verklaren en 

verbinden. Het accent bij de kleuters ligt op ervaren.  

 

Bij oriënteren staan twee vormen centraal: 

 lokaliseren; 

 innemen van een standpunt. 

Bij construeren komen de volgende drie vormen aan bod: 

 construeren met vrij materiaal; 

 construeren met meetkundig constructiemateriaal; 

 construeren met papier. 

Onder opereren met vormen en figuren vallen de volgende onderdelen: 

 spiegelen; 

 mozaïeken; 

 schaduwen. 

  

Leerdoelen per thema  

 

Kleuterplein kent 16 thema’s. Per thema is hieronder in tabellen beschreven hoe vaak 

aandacht wordt gegeven aan de leerdoelen en welke vaardigheden daarbij komen kijken. 

Daarbij zijn zowel de kernactiviteiten als de keuzeactiviteiten opgenomen. 
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Thema 1: Post 

Leerlijn  Leerdoel Vaardigheid Aantal 

kern  

Aantal keuze  

Tellen en 

rekenen 

1. opzeggen telrij t/m 6  1 (groep 1) 

Van 1 t/m 12 1  

2. werken met telbare 

hoeveelheden 

Van 1 t/m 12 1  

Verkort tellen 1  

3. erbij en eraf van 1 of 2 Erbij / eraf 1 of 2  1 

4. werken met getalsymbolen 0 t/m 9  1 (groep 2) 

1  

Meten en 

wegen 

1. vergelijken en ordenen Van lengte en 

breedte 

1  

Van gewicht   1 

2. afpassen    

Ruimte en 

vormen 

1. oriëntatie Oriënteren 1  

Innemen van 

standpunt 

 1 

Positie innemen / 

lokaliseren 

 1 

2. construeren Met papier  1 

3. Opereren met vormen en 

figuren 

  1 (groep 2) 

Tijd  1. chronologie Chronologie 1  

2. patronen en cycli    

 

 

Thema 2: Kunst 

Leerlijn  Leerdoel Vaardigheid Aantal 

kern  

Aantal keuze  

 

Tellen en 

rekenen 

1. opzeggen telrij    

2. werken met telbare 

hoeveelheden 

Verkort tellen t/m 

10 

1  

Tellen t/m 12 1  

 Werken met telbare 

hoeveelheden 

 1 (groep 1) 

3. erbij en eraf van 1 of 2    

4. werken met getalsymbolen    

Meten en 

wegen 

1. vergelijken en ordenen Van gewicht  1 

Van oppervlakte  1 (groep 2) 

2. afpassen Van lengte 1  

Ruimte en 

vormen 

1. oriëntatie    

2. construeren    

3. Opereren met vormen en 

figuren 

spiegelen 1  

Tijd  1. chronologie Chronologie 1  

2. patronen en cycli    
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Thema 3: Water  

Leerlijn  Leerdoel Vaardigheid Aantal 

kern  

Aantal keuze  

Tellen en 

rekenen 

1. opzeggen telrij    

2. werken met telbare 

hoeveelheden 

t/m 12 1  

Verkort tellen 1 1 (groep 2) 

Telbare 

hoeveelheden 

 1 

3. erbij en eraf van 1 of 2 Erbij en eraf van 1 

of 2 

1 1 (groep 1) 

4. werken met getalsymbolen Werken met 

getalsymbolen 

 1  

Meten en 

wegen 

1. vergelijken en ordenen Van inhoud 1 1 

   

2. afpassen Inhoud met een 

beker 

1  

Van lengte  1 (groep 2) 

Ruimte en 

vormen 

1. oriëntatie oriënteren  1 

2. construeren    

3. Opereren met vormen en 

figuren 

spiegelen 1  

Tijd  1. chronologie    

2. patronen en cycli Patronen en cycli 1  

 

 

Thema 4: Bouwen 

Leerlijn  Leerdoel Vaardigheid Aantal 

kern  

Aantal keuze  

Tellen en 

rekenen 

1. opzeggen telrij    

2. werken met telbare 

hoeveelheden 

Telbare 

hoeveelheden 

2 1 (groep 2) 

1 (groep 1) 

1 

3. erbij en eraf van 1 of 2    

4. werken met getalsymbolen     

Meten en 

wegen 

1. vergelijken en ordenen Vergelijken en 

ordenen 

1  

2. afpassen Afpassen  1  

Van inhoud  1 

Ruimte en 

vormen 

1. oriëntatie Oriënteren  1 2 (groep 2) 

2. construeren Met vrij materiaal  1 (groep 1) 

Met papier  1 (groep 2) 

3. Opereren met vormen en 

figuren 

   

Tijd  1. chronologie Chronologie 1  

2. patronen en cycli    
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Thema 5: Gezondheid 

Leerlijn  Leerdoel Vaardigheid Aantal 

kern  

Aantal keuze  

Tellen en 

rekenen 

1. opzeggen telrij Opzeggen telrij  1 

2. werken met telbare 

hoeveelheden 

Telbare 

hoeveelheden 

1 1 

1 (groep 1) 

Turven  1  

3. erbij en eraf van 1 of 2 Erbij en eraf van 1 

of 2 

1 1 (groep 2) 

1 (groep 1) 

4. werken met getalsymbolen Werken met 

getalsymbolen 

 1 (groep 2)  

Meten en 

wegen 

1. vergelijken en ordenen Vergelijken en 

ordenen 

1  

Van lengte  1 

2. afpassen    

Ruimte en 

vormen 

1. oriëntatie oriënteren  1 

2. construeren    

3. Opereren met vormen en 

figuren 

Opereren met 

vormen en figuren 

1  

Tijd  1. chronologie Chronologie  1  

2. patronen en cycli    

 

 

Thema 6: Winkel 

Leerlijn  Leerdoel Vaardigheid Aantal 

kern  

Aantal keuze  

Tellen en 

rekenen 

1. opzeggen telrij    

2. werken met telbare 

hoeveelheden 

Telbare 

hoeveelheden 

1 1 

1 t/m 6  1 (groep 1) 

3. erbij en eraf van 1 of 2 Erbij en eraf van 1 

of 2 

1 1 (groep 2) 

4. werken met getalsymbolen Werken met 

getalsymbolen 

1 1  

Meten en 

wegen 

1. vergelijken en ordenen Van inhoud 1  

Vergelijken en 

ordenen 

 1 

2. afpassen Van inhoud  1 

Ruimte en 

vormen 

1. oriëntatie Lokaliseren 1  

oriënteren  1 

2. construeren    

3. Opereren met vormen en 

figuren 

Opereren met 

vormen en figuren 

1 1 

Tijd  1. chronologie Chronologisch 

ordenen van 

activiteiten 

1  

2. patronen en cycli    
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Thema 7: Dieren 

Leerlijn  Leerdoel Vaardigheid Aantal 

kern  

Aantal 

keuze  

Tellen en 

rekenen 

1. opzeggen telrij 1 t/m 20  1 (groep 2) 

2. werken met telbare 

hoeveelheden 

Telbare hoeveelheden 1 1 (groep 2) 

Verkort tellen 1  

Categoriseren   1 

Tellen van zichtbare 

hoeveelheden 

 1 

t/m 10  1 (groep 1) 

3. erbij en eraf van 1 of 2    

4. werken met getalsymbolen Herkennen  1   

Werken met 

getalsymbolen 

 1 (groep 2) 

Meten en 

wegen 

1. vergelijken en ordenen Van lengte 1 1 

2. afpassen Van lengte met 

voetstappen 

1  

Ruimte en 

vormen 

1. oriëntatie oriënteren 1  

2. construeren Met meetkundig 

constructiemateriaal 

1  

construeren  1 

3. Opereren met vormen en 

figuren 

   

Tijd  1. chronologie    

2. patronen en cycli Tijdsindeling en 

tijdspatronen 

verbinden met 

gebeurtenissen en 

activiteiten in eigen 

leven 

1  

 

 

Thema 8: Eten 

Leerlijn  Leerdoel Vaardigheid Aantal 

kern  

Aantal 

keuze  

Tellen en 

rekenen 

1. opzeggen telrij    

2. werken met telbare 

hoeveelheden 

Telbare hoeveelheden 2 1 

1 (groep 1) 

3. erbij en eraf van 1 of 2 Erbij en eraf van 1 of 2  1 

1 (groep 2) 

1 (groep 1) 

4. werken met 

getalsymbolen 

Werken met 

getalsymbolen 

 1 (groep 2)  

Meten en 

wegen 

 

 

1. vergelijken en ordenen Van inhoud en gewicht 1  

2. afpassen Van inhoud en gewicht 1  

Van oppervlakte  1 
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Ruimte en 

vormen 

1. oriëntatie    

2. construeren Met klei 1  

 Met 

constructiemateriaal: 

lego 

 1 

3. Opereren met vormen en 

figuren 

   

Tijd  1. chronologie chronologie 1  

2. patronen en cycli    

 

 

Thema 9: Vakantie (bruikbaar als startthema) 

Leerlijn  Leerdoel Vaardigheid Aantal 

kern  

Aantal keuze  

Tellen en 

rekenen 

1. opzeggen telrij    

2. werken met telbare 

hoeveelheden 

Telbare 

hoeveelheden 

1  

Tellen t/m 10 1  

Tellen t/m 6  1 (groep 2) 

1 (groep 1) 

3. erbij en eraf van 1 of 2 Erbij/eraf 1 of 2  1 (groep 2) 

4. werken met getalsymbolen Werken met 

getalsymbolen 

1  

Meten en 

wegen 

1. vergelijken en ordenen Van gewicht 1  

Van inhoud  1 

2. afpassen Van inhoud  1 

Ruimte en 

vormen 

1. oriëntatie    

2. construeren    

3. Opereren met vormen en 

figuren 

Operen met vormen 

en figuren 

1  

Schaduwen  1 

Tijd  1. chronologie Chronologisch 

ordenen van 

activiteiten, 

gebeurtenissen en 

handelingen in eigen 

leven 

1  

2. patronen en cycli    
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Thema 10: Thuis (bruikbaar als startthema) 

Leerlijn  Leerdoel Vaardigheid Aantal 

kern  

Aantal 

keuze  

Tellen en 

rekenen 

1. opzeggen telrij    

2. werken met telbare 

hoeveelheden 

Tellen t/m 12 1 1 

1 (groep 1) 

1 (groep 2) 

Telbare 

hoeveelheden 

 1 

3. erbij en eraf van 1 of 2 Erbij/eraf 1 of 2 1  

4. werken met getalsymbolen 1 t/m 6  1 

Meten en 

wegen 

1. vergelijken en ordenen Van lengte/ inhoud/ 

oppervlakte 

1  

Van inhoud   

2. afpassen Van lengte/ inhoud/ 

oppervlakte 

1  

Van lengte en opp.  1 

Ruimte en 

vormen 

1. oriëntatie    

2. construeren Met vrij materiaal 1  

3. Opereren met vormen en 

figuren 

Met vormen en 

figuren 

1 1 

Tijd  1. chronologie Chronologisch 

ordenen van 

activiteiten, 

gebeurtenissen en 

handelingen in eigen 

leven 

1  

2. patronen en cycli    

 

Thema 11: Het weer 

Leerlijn  Leerdoel Vaardigheid Aantal 

kern  

Aantal 

keuze  

Tellen en 

rekenen 

1. opzeggen telrij    

2. werken met telbare 

hoeveelheden 

Resultatief en 

verkort tellen t/m 12 

1  

schatten 1  

Tellen t/m 12 1  

Telbare 

hoeveelheden 

 1 (groep 2) 

3. erbij en eraf van 1 of 2 Erbij/eraf 1 of 2 1 1 (groep 2) 

4. werken met getalsymbolen Werken met 

getalsymbolen 

 1 (groep 2) 

Meten en 

wegen 

1. vergelijken en ordenen Vergelijken en 

ordenen 

 1 (groep 2) 

2. afpassen Van inhoud 1  

afpassen 1  

Ruimte en 

vormen 

1. oriëntatie Lokaliseren en 

innemen van 

 1 
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standpunt 

2. construeren Met papier  1 (groep 2) 

3. Opereren met vormen en 

figuren 

   

Tijd  1. chronologie    

2. patronen en cycli    

 

 

Thema 12: Een heel jaar rond 

Leerlijn  Leerdoel Vaardigheid Aantal 

kern  

Aantal 

keuze  

Tellen en 

rekenen 

1. opzeggen telrij Opzeggen telrij 1  

2. werken met telbare 

hoeveelheden 

Telbare hoeveelheden 1  

Tellen, vergelijken en 

ordenen, verkort tellen 

en schatten 

1  

Tellen t/m 10, 

vergelijken en ordenen 

t/m 10, verkort tellen 

t/m 10 

 1 (groep 2) 

Tellen t/m 12  1 

3. erbij en eraf van 1 of 2 Splitsingen t/m 10  1 (groep 2) 

Eraf en splitsen onder 

10 

 1 (groep 1) 

Erbij/eraf 1 of 2  1 

4. werken met getalsymbolen    

Meten en 

wegen 

1. vergelijken en ordenen Van gewicht 1  

2. afpassen Van lengte  1 

Ruimte en 

vormen 

1. oriëntatie    

2. construeren Met meetkundig 

constructiemateriaal 

1  

3. Opereren met vormen en 

figuren 

Opereren met vormen 

en figuren 

 1 

Tijd  1. chronologie    

2. patronen en cycli Patronen en cycli 1  
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Thema 13: Familie 

Leerlijn  Leerdoel Vaardigheid Aantal 

kern  

Aantal keuze  

Tellen en 

rekenen 

1. opzeggen telrij    

2. werken met telbare 

hoeveelheden 

Telbare 

hoeveelheden 

1 1 (groep 1) 

Turven  1  

Verkort tellen t/m 10  1 (groep 2) 

3. erbij en eraf van 1 of 2 Erbij/eraf 1 of 2  1 (groep 1) 

Erbij/ eraf 1 of 2 

onder de 6 

 1 

4. werken met getalsymbolen Werken met 

getalsymbolen 

 1 (groep 1) 

Meten en 

wegen 

1. vergelijken en ordenen Van lengte 1  

Van gewicht  1 (groep 2) 

2. afpassen    

Ruimte en 

vormen 

1. oriëntatie    

2. construeren    

3. Opereren met vormen en 

figuren 

Opereren met 

vormen en figuren 

1 1 

Tijd  1. chronologie Chronologisch 

ordenen van 

activiteiten, 

gebeurtenissen en 

handelingen eigen 

leven 

1  

2. patronen en cycli    

 

Thema 14: Sneeuw en ijs 

Leerlijn  Leerdoel Vaardigheid Aantal 

kern  

Aantal keuze  

Tellen en 

rekenen 

1. opzeggen telrij    

2. werken met telbare 

hoeveelheden 

Tellen t/m 12 1  

Tellen t/m 6 1  

Telbare 

hoeveelheden 

 1 

3. erbij en eraf van 1 of 2    

4. werken met getalsymbolen Herkennen t/m 6  1 

Meten en 

wegen 

1. vergelijken en ordenen Van lengte en 

oppervlakte 

1  

Van lengte  1 (groep 2) 

2. afpassen    

Ruimte en 

vormen 

1. oriëntatie Oriënteren  1  

2. construeren    

3. Opereren met vormen en 

figuren 

Spiegelen   1  



62 
 

Tijd  1. chronologie Chronologisch 

ordenen van 

activiteiten, 

gebeurtenissen en 

handelingen in eigen 

leven 

1  

2. patronen en cycli    

 

 

Thema 15: Op de boerderij 

Leerlijn  Leerdoel Vaardigheid Aantal 

kern  

Aantal 

keuze  

Tellen en 

rekenen 

1. opzeggen telrij 1 t/m 12 1 1 (groep 1) 

2. werken met telbare 

hoeveelheden 

Tellen t/m 12 2 1 (groep 2) 

Tellen van 

hoeveelheden 

zichtbaar en deels 

onzichtbaar, 

vergelijken en ordenen 

 1 

3. erbij en eraf van 1 of 2 Erbij/eraf 1 of 2 1  

Splitsingen t/m 12  1 (groep 2) 

4. werken met getalsymbolen Werken met 

getalsymbolen 

1 1 

Meten en 

wegen 

1. vergelijken en ordenen Van platte objecten op 

grootte 

 1 (groep 2) 

2. afpassen Van inhoud 1  

Ruimte en 

vormen 

1. oriëntatie Werken met 

eenvoudige 

plattegrond 

1  

2. construeren Met meetkundig 

constructiemateriaal 

 1 

3. Opereren met vormen en 

figuren 

   

Tijd  1. chronologie Chronologisch 

ordenen van 

gebeurtenissen 

1  

2. patronen en cycli    
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Thema 16: Alles groeit 

Leerlijn  Leerdoel Vaardigheid Aantal 

kern  

Aantal 

keuze  

Tellen en 

rekenen 

1. opzeggen telrij t/m 12 1  

2. werken met telbare 

hoeveelheden 

t/m 12 1  

t/m 6 1  

Telbare 

hoeveelheden 

 1 (groep 2) 

1 

Deels zichtbaar en 

onzichtbaar 

 1 (groep 1) 

3. erbij en eraf van 1 of 2 Erbij/eraf 1 of 2  1 

4. werken met getalsymbolen Werken met 

getalsymbolen 

 1 

Meten en 

wegen 

1. vergelijken en ordenen Van lengte 1 1 

Van oppervlakten  1 (groep 2) 

2. afpassen    

Ruimte en 

vormen 

1. oriëntatie    

2. construeren    

3. Opereren met vormen en 

figuren 

Opereren met 

vormen en figuren 

1  

schaduwen  1 

Tijd  1. chronologie chronologie 1  

2. patronen en cycli    

 

Aanbod van de leerdoelen binnen de thema’s 

Wanneer er wordt gekeken naar de leerdoelen van rekenen binnen de thema’s, heeft 

Kleuterplein een advies opgegeven hoe vaak een leerdoel aan bod dient te komen. Dit is 

gebaseerd op acht thema’s per jaar. 

Tellen en rekenen 1. opzeggen telrij 4 

2. werken met telbare hoeveelheden 24 

3. erbij en eraf van 1 of 2 8 

4. werken met getalsymbolen 8 

Meten en wegen 1. vergelijken en ordenen 8 

2. afpassen 7 

Ruimte en vormen 1. oriëntatie 3 

2. construeren 4 

3. Opereren met vormen en figuren 8 

Tijd  1. chronologie 6 

2. patronen en cycli 2 
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6.5 Overzicht van de leerlijnen WIG 
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6.6 Overzicht van blokanalyses eerste jaar methode WIG 

Vervolgstappen na evaluaties blok 1a Rekenen 

Blok 

1a 

Groep: 

Probleem/vraag Oplossing werkgroep Uitvoeren door 

Groen=uitgevoerd 

3 en 6 Moeilijk begeleiden van de lessen na de 

toets, RT+instructie Zelfst.Werken.  

Groep 3 heeft rooster voor week na toets, Paulien mailt dit door voor in het 

handboek. Zal ook een kwestie van wennen zijn, kinderen waren ook niet bekend 

met weektaakbriefjes, dit kostte tijd. 

Rekenmaatjes aanstellen: kinderen van aanpak 3 die kinderen mogen helpen als 

leerkracht bezig is met RT 

 

Paulien en de 

groepen 3 

3 en 4 Optellen met rekenrek niet 

praktisch/logisch 

Rekenrek alleen gebruiken voor splitsen, in het eerste halfjaar van groep 3. Vanaf 

de tweede helft van groep 3 wordt er gewerkt met een (zelfgemaakt) kralensnoer 

tot 22. We gaan kralensnoeren bestellen en aanpassen. Groep 4 werkt met 

kralensnoeren tot 52, eventueel incidenteel met kralensnoeren tot 102. 

Overschrijding tiental/honderdtal heel belangrijk voor getalinzicht. Gebruik 

kralensnoer heel belangrijk voor overstap naar getallenlijnen. 

Heidi overlegt met 

Maureen en Hetty 

Groepen 3+4 

3/4/6 Moet alles nagekeken worden? 

(Weektaak/week na toets) 

 

 

2x15 minuten computer niet/moeilijk 

haalbaar i.v.m. organisatie /aantal 

computers 

Welke termen gebruiken we: plus of 

erbij? 

Afspraken maken over startopgave 1 

Geen cijfer uit registratieprogramma 

Worden de rapporten op tijd aangepast 

Afspraak schriftgebruik 

Of alles nagekeken wordt, is ter beoordeling van leerkracht. Het geeft wel inzicht 

in de mate waarin de groep stof begrijpt. Tip: Steekproefsgewijs nakijken en  

registreren zodat je weet wie je in de gaten moet houden met helpen/nakijken. 

 

Extra computers / Tablets / Laptops? 

Starten met computergroep als de rest aan som 3 begint (zelfstandig werken) 

Het lijkt ons verstandig om in groep 3 te spreken over ‘erbij’ en ‘eraf’ en vanaf 

groep 4 de termen ‘plus’ en ‘min’ te introduceren en dan alle termen te gebruiken, 

zodat de leerlingen alle termen kunnen hanteren. 

Heidi vraagt toelichting op het probleem 

Parnassys gebruiken, vorig jaar is afgesproken dat alle toetsen voortaan in 

Parnassys komen en dan heb je meteen alle cijfers 

Ja dat wordt geregeld 

Lessen in blauwe schriften, taken in rode schriften 

Iedereen 

 

 

 

Managementteam 

Iedereen 

Groep 4 / Heidi 

Iedereen 

Werkgroep/Berry 

iedereen 
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3 

 

Veel lijntjes trekken, lastig nakijken 

Iedere dag vertelplaat niet leuk 

Vrijdagles (afrondingsles) = weinig 

Wat als er een dag uitvalt en planning 

niet meer klopt? 

Getallen (uitkomsten) erbij zetten i.p.v. lijnen trekken. Globaal nakijken 

 Gezien’erbij i.p.v. lijnen’ nakijken 

De lessuggesties die bij vertelplaat horen, samenvoegen en gebruik in 2 lessen ipv 

iedere les wordt nog wel besproken maar kort 

In Gynzy lessen met links naar andere sites gemaakt 

Rekenbakken inzetten, sommendictee, Met Sprongen Vooruit 

Heidi zet verwijzing naar Gynzy in handleiding 

- Chronologisch de planning volgen, los van wie welke dag werkt 

- Projectles verschuiven 

Groep 3 

Groep 3 

Groep 3 

Paulien heeft 

handleiding 

Iedereen 

4 

 

 

 

 

Veel schrijven in groep 4 bij weektaak 

Rode boek: waarvoor is extra blz.? 

 

Kopiëren van de weektaak gedurende de eerste blokken 

Marjolein gaat hier met gr 4 naar kijken 

 

Groep 4 

Groep 4/Heidi 

3-5 Weergave rekenen op rapporten Minimumtoetscijfer/basistoetscijfer/projecttoetscijfer 

Groep 5 wil tafels erbij, groep 4 wellicht ook? 

Groep 3 ‘benoemen van getallen’. Deze term verifiëren bij Hans van ’t Zelfde. 

(getalherkenning?) 

Iedereen 

5/6 Weektaak afmaken lukt niet altijd Afmaken in de week na de toets Iedereen 

6 

 

 

 

Je kunt zelf niet in oefensoftware 

Geen rekenboeken over 

Weektaak goed in beeld hebben is lastig 

Toetsen in Parnassys veel werk i.v.m. 

opmerkingen die Lianne/Femke erbij 

zetten 

Doorgeven aan Malmberg 

Nu al nieuwe lln, boek tekort. Doorgeven aan Tooske 

In de klas schema ophangen met alle taken en alle lln, waarop ze moeten 

aankruisen wat ze af hebben. Nakijken + registreren van hoeveelheid en kwaliteit 

werk. (eventueel steekproefsgewijs) 

Als je eerst WIG invoert heb je Parnassys zo ingevuld, en hoef je geen 

weektaakbriefjes te schrijven. Die tijd heb je dan weer over, voor evt. uitgebreider 

in Parnassys probleemomschrijving maken. 

Marjolein 

Lianne/Marjolein 

Iedereen 

Lianne/Femke 

7 

 

Positieschema’s tekenen kost veel tijd 

Tijd bij computerprogramma’s gaat te 

snel 

Digibordsoftware werkt niet altijd 

Taken ‘even herhalen’ is veel extra werk, 

wordt nu ingezet als huiswerk aanpak 1 

Geen lijnen trekken, alleen positieletters erboven zetten. Schema’s op 

kopieerbladen laten maken. 

Gemeld bij Malmberg maar tijd kan niet gewijzigd worden 

Gemeld bij Malmberg, zijn ze mee bezig 

Prima oplossing 

Bovenbouw 

Groep 7 

Groep 7 (en 8?) 
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Vervolgstappen na evaluaties blok 2a Rekenen 

Probleem: Actie: Door: 

 

Groep 3 

1. Rapportpunten allemaal tienen 

2. Pluswerkboeken, snel uit. Wat daarna doen? 

3. Nakijken van lijntjes trekken. 

4. De splitssommen mogen de kinderen allemaal op 

hun eigen manier invullen, dus met het nakijken 

met je elk schriftje gaan lopen tellen. 

5. Jammer dat de software summier is/ geen 

interactieve les, nu moeten we gynzy inzetten en 

dat kost tijd. Zowel vooraf, voorbereiding als 

tijdens de les (laadtijden) gynzy. 

6. Combineren met MSV en sommendictee  

7. Software verspringt steeds ‘open’; de kinderen 

kunnen steeds weer alle blokken kiezen terwijl 

het net vergrendeld is. 

1. Groep 3 maakt een verdeling tussen het aantal 

fouten/beoordelingen. Eerste toets is erg eenvoudig, 

hier wordt in beoordeling rekening mee gehouden.  

2. Is opgelost, pluswerkboeken worden gedaan. 2-

sterren-opdrachten en 3-sterren kwamen allemaal in 

laatste week. Nu 3-sterren pas na laatste week. Ook 

werkbladen sprongen vooruit, en rekenkast, 

3. Is besproken 

4. Constatering 

5. Constatering  

6. Constatering 

7. Marjolein geeft dit door aan Malmberg 

 

1. Heidi mailt 

normering 

door voor 

rapport 

 

5-6. 

combinatieopdrachten 

legt Heidi vast in 

handleiding 

 

8. Marjolein 

Groep 4: 

1. Tafels van 2 en 10 worden 1x aangeboden. 

Komen daarna alleen terug bij de weektaak, niet 

meer in de klassikale lessen. Extra klassikale 

inoefening wordt gemist. 

2. … x 2 = 8 komt in de weektaak voor. Is nog veel 

te moeilijk als de tafel alleen 1x is aangeboden in 

de les. 

3. Bij projectlessen is de inhoud van de diverse 

lessen van de hak op de tak. Nergens wordt er één 

 

1. Eenmaal andermaal wordt extra ingezet, tip: 

sommendictees geven en Met Sprongen Vooruit 

2. Alert op zijn, extra uitleggen en toch laten maken. 

Eventueel altijd weektaak even kort bespreken. 

3. Op lange termijn is het hopelijk geen probleem. 

Misschien is dit bewust gedaan om meerdere 

dingen aan bod te laten komen, ze komen nog 

terug als herhaling. 
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blok doorgepakt op één bepaald onderwerp, 

waardoor het niet beklijft. 

4. Idem bij ‘gewone’ lessen; veel verschillende 

typen sommen binnen één blok.  

5. Digibord bij methode is niet altijd zinvol/een 

hulp. Gynzy geeft meer diversiteit / betere ‘apps’. 

6. Zouden graag meer inoefening voor aanpak 1 

willen. Niet weektaak na bijwerkboek, maar 

opgave 3 uit lesboek na bijwerkboek. 

Ouders vinden hem druk en moeilijk. Veel 

kinderen klagen thuis dat ze rekenen moeilijk 

vinden. 

 

 

 

4. Constatering, wordt in gr 3 en 6 anders ervaren 

5. Constatering 

6. Bedoeling van de methode is dat bijwerkboek in 

plaats van opdracht 3 is. Weektaak is ook 

belangrijk, dus als je iets wijzigt in de planning 

mag dit niet ten koste gaan van de weektaak. 

Weektaak is belangrijk omdat alle onderdelen van 

die week dan door elkaar nog herhaald worden. 

Hoe hebben ouders deze mening gekregen, gaan er 

boeken mee naar huis? 

Groep 5: 

1. De tafeltjes door elkaar geven nog veel 

problemen. 

2. De tempotoets is dan ook niet goed gemaakt in 

beide groepen. 

3. Ook de digitale klok zit er nog niet goed in.  

4. De weektaak komt ook niet altijd af. 

 

1. Overstapprobleem, constatering, moet volgend jaar 

beter zijn. Oefenen met eenmaal/andermaal oid 

2. Hopelijk volgend jaar beter 

3. Idem, nu gaat het allemaal nog heel snel omdat het in 

groep 4 nog niet aangeboden is 

4. Week na de toets hiervoor gebruiken. 

 

Groep 6 

1. Soms geen instructie na projecttoets, maar wel rt-

opdrachten, wij geven korte instructie 

2. Geen vervolgopdracht als tafeltempo 

onvoldoende 

 

 

 

1. In  de gaten houden, meestal zijn er wel 

vervolgopdrachten 

2. Wordt door onszelf opgelost 

 

Groep 7 

1. Digibord gereedschap: de timer in minuten doet 

het niet. 

 

1-2-3 Doorgeven aan Malmberg 

 

Marjolein 
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2. Digibord software loopt regelmatig vast, laadt 

niet. 

3. Lastig dat de cursor verdwijnt als je op volledig 

scherm werkt. 

4. Pluswerkboek blz. 17 komt niet overeen met het 

nakijkboek. 

5. Leerlingen met 3 sterren zijn soms heel erg snel 

klaar met de lesstof. 

 

 

 

 

 

4 Graag fouten doorgeven aan werkgroep, die het doorgeeft 

aan de uitgever 

5 Pluswerkboek laten maken 

Groep 8 

1. Leerlingen hebben moeite met de verkorte versie 

van de keersommen. Er wordt in het 

toetswerkboek weinig ruimte gegeven voor de 

verlengde versie.  

2. De vierde week: wat een flexibele houding van 

leerkracht. i.p.v. taakkaart maken leerlingen zelf 

de keuze wat ze moeten oefenen. De toets was 

namelijk over de gehele linie goed gemaakt. 

3. rode werkboek is  niet helemaal overzichtelijk. 

Wat wel wat niet voor welke leerlingen. Dit is 

daarom moeilijk te checken. 

4. hoeveelheid stof , ook bij de instructie. We slaan 

nu de startopgave over, omdat die overeenkomt 

met de eerste opgave.  

5. Bij de toets kwam het vereenvoudigen van 

breuken aan de orde en dat is in de voorliggende 

periode nauwelijks geoefend. 

6. Als je hulpmiddelen tegelijkertijd op het digibord 

wilt gebruiken, kom je ruimte te kort. 

 

 

1. Mogelijk overstapprobleem en anders kladblok geven 

 

2. Methode blijven volgen. Taakkaart die uit 

toetsgegevens voortkomt, volgen. (dus ***-

opdrachten) 

 

3. Ligt aan leerling-aanpak en toetsresultaten. Marjolein 

komt even langs om te kijken of het duidelijk is. 

 

4. Methode blijven volgen a.u.b., zeker dit jaar. Is 

bedoeld als activeren voorkennis / opwarmen, zodat ze 

opdracht 1 zelf kunnen maken.  

 

5. Was het een minimumtoets of basistoets? Als het een 

basistoets was, is het geen probleem. Dan is het enkel 

als signalering bedoeld. 

 

6. Constatering, evt. Gynzy gebruiken, is erg handig 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Marjolein 
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Vervolgstappen na evaluaties blok 3a Rekenen 

Probleem: Actie: Door: 

 

Groep 3: 

 Het werken in het schriftje verloopt rommelig; allerlei 

kleuren, veel kleurwerk (wordt slordig gedaan onder 

tijdsdruk), onduidelijke opdrachten. Dit levert ook 

problemen op met nakijken. 

 

 De software is niet aantrekkelijk/miniem; er moet nog een 

heleboel bijgemaakt worden in gynzy. 

 

 

 

 Er moeten sowieso een heleboel materialen gemaakt worden; 

hulpmiddelen als blokjes, knijpers, fiches, plaatjes, etc. je 

hebt een heleboel extra materialen nodig (om het concreet te 

maken). Het eerste jaar is dit echt veel werk. Jammer dat de 

methode deze niet levert. 

 

 Er moet ook veel aangeschaft worden aan etenswaren. Dit 

gaan we oplossen met boodschappenlijstjes per blok. Lastig 

ook met invallers. 

 

 

 De dubbelzetter en de bijna-dubbelzetter is geheel nieuw. De 

bijna-dubbelzetter gebruiken we niet op het rekenrek. We 

maken hiervoor eerst de tien vol.  

 

 

 Bij kleuropdrachten wordt globaal nagekeken en er 

wordt ‘gezien’ bij gezet. Ook werken met gelijke 

nummers in plaats van met lijnen trekken is een 

optie. 

 

 Voor de lessen 5 waren er al extra Gynzy-lessen 

gemaakt in groep 3, tip naar Malmberg. , ook dat 

digibordsoftware Pluspunt aantrekkelijker en 

uitgebreider is 

 

 Aparte kaartjes t/m 20 besteld, zitten er niet bij. 

Kralensnoeren moeten nog steeds binnenkomen!! 

Zijn inmiddels binnen 

 

 

 

 Vooraf goed afspreken wie wat wanneer meeneemt 

dus lijstjes aan begin blok maken en verdelen wie 

welk blok regelt 

 

 

 Alleen de dubbelen erop zetten dus wel 6 en 6, niet 6 

en 5. Tellen doen we met getallenlijn. Hierin wijken 

we af van de methode 

 

 

 

 

 

 

 

Marjolein 

 

 

 

 

Heeft Tooske: 

informatie hierover? 
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 Er niet genoeg werk voor sommige kinderen bij blok 2-3-4 

 

 Weektaak komt bij deel B, wellicht volgend jaar 

extra boekje maken voor deel A blok 2-3-4 

Dit is inmiddels door Malmberg ontwikkeld 

Groep 4: 

 Extra boekje voor tafels gemaakt; wordt te weinig 

geoefend/herhaald. 

 

 

 

 Extra boekje voor redactiesommen gemaakt; nog niet aan de 

orde geweest. Moet wel geoefend worden voor de CITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hele uren op digitale klok nauwelijks aan de orde geweest (1 

projectles), nu komen de halve uren er al bij. Veel te snel, te 

moeilijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 Digibord niet altijd handig; soms wel de mogelijkheid om 

erbij te schrijven, dan niet. 

 

 Mededeling, tip voor Malmberg 

 

 

 

 

 Nieuwe CITO gr 3 heeft minder redactiesommen dan 

voorheen, groep 4 krijgt dit wellicht dan ook. Moeten 

we dit wel willen oefenen of gebruik je de CITO als 

manier om eruit te pikken wie uit zichzelf meer 

vaardigheden hebben. De methode heeft veel 

automatiseeroefeningen. De redactiesommen komen 

minder aan bod. Er staan wel veel plaatjessommen in 

het boek, maar  het analyseren van een verhaaltje 

komt er bijna niet in voor. Dit oefenen de groepen 4 

nu apart ter voorbereiding op de CITO.  

 

 Dat is vervelend. Is het doel van de les wellicht 

alleen kennismaken, niet beheersen? Pas in blok 2B 

komt het in de toets terug. Het doel is voornamelijk 

kennismaken. In blok 4A worden de hele uren 

digitaal getoetst. In groep 3 komt de klok nu veel 

eerder aan bod, waardoor de kinderen er volgend 

schooljaar groep 4 meer training in hebben gehad. 

 

 

 Doorgeven aan Malmberg 

 

 

 Is niet te veranderen, werkboeken wellicht in laatjes 

 

Marjolein geeft dit als 

tip door aan Malmberg  

 

Marlies vraagt na wat ze 

er precies mee willen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlies vraagt het na 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjolein 
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 In takenboek wordt soms ineens verwezen naar werkboek; 

niet handig! Begeleiding  

 

laten liggen  

Groep 5: 

 veel koppeling keersom-deelsom, nog voordat de  tafels goed 

geautomatiseerd zijn. we moeten daar nu nog erg veel tijd 

aan besteden. veel puntjessommen met de tafels. 

 

 

 nog steeds veel kinderen moeite met de klokken 

 

 

 

 Dit is waarschijnlijk bewust gedaan door Malmberg, 

zodat kinderen leren een link te leggen en op de 

lange termijn hierdoor tijd besparen vanwege hun 

vergrote inzicht 

 

 Hopelijk gaat dit volgend jaar beter als de hiaten 

minder groot zijn, als er het jaar ervoor meer 

oefening in is geweest 

 

Groep 6: 

6b 

 Weektaakbriefjes na toets hebben instructie nodig. 

 

 

 Koppeling groepsplan goed bewaken. 

 

 

 

 

 

 

6a 

 Zijn er kompassen? 

 

 

 

 

 Weektaakopdrachten hebben instructie nodig. 

 

 

 

 Wellicht kwestie van wennen, voor de kinderen is het 

werken hiermee nog redelijk nieuw 

 

 We moeten hier iets over afspreken; wat gaan we 

doen met voortoetsen/routeboekjes/hoogbegaafden? 

Keer in bouw terug laten komen in deel B. Voor nu 

spreken we af dat we niet voortoetsen en compacten, 

wel verrijken Is inmiddels gebeurd en vastgelegd 

 

 Ja, liggen nu tijdelijk bij Marjolein. Marjolein gaat 

nog inventariseren wat er is op school aan materiaal 

en we bespreken nog hoe we het gaan organiseren 

Liggen inmiddels in rekenkast 

 

 Herkenbaar 

 

 Mededeling, wellicht tijdens de les hieraan laten 

 

 

 

 

 

Marjolein-Marlies-

Berry-Marloes-Heidi 
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 Kinderen krijgen hun weektaak vaak niet af. 

 

 

 Alleen uitvallers op minimumtoets krijgen officieel 

verlengde instructie. Verlengde instructie op projecttoets  / 

basistoets is ook wenselijk 

 

 Toetsonderdeel met de getekende verhaaltjessommen was 

erg moeilijk. 

 

 Bij software op het bord kun je niet schrijven op de 

weektaakbladzijdes 

 

werken als som 1 af is. Ook in de week na de toets 

 Goed als je tijd hebt om erop terug te komen 

 

 

 

 Vooraf bekijken of som duidelijk is en indien nodig 

uitleg van de tekening geven 

 

 Doorgeven aan Malmberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjolein 

 

Groep 7: 

 De basistoets sluit niet goed aan op de stof waarmee de klas 

gedurende blok 3 mee heeft gewerkt. Som 6 en 8 zijn hier 

het beste voorbeeld van. 

 

 

 

 

 De staartdelingen zijn voor veel kinderen (in het begin) 

lastig. Vreemd dat de methode hier maar 1 goede les aan 

werkt.  

 

 

 

 Teveel losse onderdelen in dit blok.  

 

 

 De punten op het rapport vielen hoog uit. Aanpak 1 

leerlingen hadden een hoog cijfer. De aanpak wordt echter 

 

 Wellicht is dit om de betere leerlingen te filteren, 

Marjolein vraagt na of het wel überhaupt aan bod is 

gekomen 

Een bepaald soort som was inderdaad nu maar 1x aan 

bod gekomen, wellicht in het voorgaande jaar vaker 

 

 Komt nog vaker terug hopelijk? 

Het klopt dat het maar 1x aan bod was gekomen, erg 

minimaal dus. Marjolein gaat de leerlijn 

cijferen/kolomsgewijs rekenen bekijken om te zien of 

dit wel goed aan bod komt. 

 

 Mededeling, vervelend maar kunnen we niet 

veranderen 

 

 Wellicht kunnen we de aanpak in de verhaaltjes erbij 

zetten. We hadden sowieso al afgesproken dat we 

een punt naar beneden kunnen afronden voor de 

 

Marjolein 
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niet vermeld op het rapport. Veel ouders denken dat 

leerlingen door een hoog cijfer op het rapport makkelijk een 

hogere aanpak aan kunnen.  Dit viel ons op tijdens de 

ouderavond.  

 

 

zwakkeren 

 

 

 

Groep 8: 

Niet ingevuld in verband met Cito-toetsen 
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Vervolgstappen na evaluaties blok 4a Rekenen 

Probleem: Actie: Door: 

 

Groep 3 

Geen bijzonderheden, wel kleine aanpassingen in een aantal 

sommen. Manier van vragen is soms onduidelijk dus wordt het 

samen gemaakt. 

 

 

Aantekeningen gemaakt in handleiding van de 

kleine aanpassingen 

 

leerkrachten groep 3 

Groep 4 

Zie vorige opmerkingen. In dit blok wordt het rekenrekje tot 20 

nog gebruikt. Afspraak is om dit in groep 4 niet meer te doen. We 

springen op de getallenlijn, evt. gebruiken we het kralensnoer. 

Extra aanbod, door leerkracht zelf verzorgd,  wat redactiesommen, 

tafels en digitale en analoge klok betreft is nodig. 

Digitale en analoge klok met elkaar verbinden is veel te hoog 

gegrepen. Dat is pas te doen als kinderen beide klokken 

afzonderlijk goed kennen. 

 

 

 

Digitale en analoge klokproblemen zijn hopelijk 

overgangsproblemen. Ze komen in deze methode 

eerder aan bod, volgend jaar eventueel in overleg 

het onderwijsaanbod passend maken als het een 

probleem blijft. 

 

Groep 5 

vraag m.b.t. de tempotoets: 

mogen de kinderen een of meerdere sommen overslaan? 

Als ze dit doen, heb je dan nog wel een goed beeld van de 

werkelijke kennis van de tafels. 

Ze hebben dan een hogere score met alleen de makkelijke sommen. 

  

 

 

 

Goede vraag, geeft inderdaad een ander beeld. 

Wordt besproken en teruggekoppeld door 

rekenwerkgroep 

Reactie Malmberg: Bij deze tempotoetsen houden 

we de verwerkingstijd aan die erbij staat, dus 2x2 

minuten bij signaleringstoetsen en 2x1 minuut bij 

tempotoetsen. De vraag is dus of je geen 

 

Werkgroep 
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m.b.t. de kalender week 3 

deze opdracht was voor de meeste lln niet zelfstandig te doen. 

Dit onderwerp was slechts 1 keer eerder in de lessen. 

We hebben allebei de hele kalenderopdracht klassikaal behandeld, 

temeer daar de stof ook in de toets terug kwam. 

 

 

 

vertekend beeld krijg als een leerling zelf de 

sommen kan selecteren. 

Het is echter expliciet de bedoeling dat de 

kinderen van boven naar beneden alle sommen 

per rijtje afmaken en dus niet zelf de ‘makkelijke’ 

sommen er tussen uit mogen kiezen. De leerling 

mag dus niet selecteren.  

Als leerkracht kijk je naar hoeveel rijtjes/sommen 

ieder kind af heeft, hoe ver is het kind gekomen. 

En het is de bedoeling vooral het resultaat van de 

individuele kinderen te vergelijken met de rest van 

de klas om te zien welk kind extra oefening of 

remediëring nodig heeft. Dan is de kans op een 

vertekend beeld niet groot. 

 

Goed opgelost, wellicht is het in groep 4 wel aan 

bod gekomen en is het een overgangsprobleem. 

Groep 6 

1. Vraag voor ib en werkgroep. Blijft een leerling altijd in de 

aanpak volgens de planperiode of tussentijds wisselen n.a.v. 

methodetoetsen?  

 

1. Tussentijds wisselen van aanpak is geen 

probleem als je het idee krijgt dat de 

resultaten van methodetoetsen niet passen 
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2. Tijdens dit blok werd de Cito afgenomen, en hierin kwam 

een breukensom voor. Deze hadden de leerlingen echter 

nog niet gehad, ze komen pas in het volgende blok, 1B. 

Komende jaren er dus op letten dat blok 4 afgerond is vóór 

dat CITO rekenen wordt afgenomen! 

3. Bij sommen t/m 10000 staat het getalschema t/m 1000 

alleen bij de hulpmiddelen 

4 Startsom en som 1 kost soms wel 20 minuten, lang voor een 

introductie. 

5 Cijferend aftrekken: een – bij tekort, maar ook een + bij niet 

tekort, maakt het uitrekenen in de laatste stap 

gemakkelijker. 

  300 

  237 

  -----  - 

  100 

  -10 

    +1 

91 

 

6 Analoge klok bij hulpmiddelen (digibord) bevat geen 

streepjes/cijfers, waardoor het voor de kinderen niet 

mogelijk is om de minuten precies af te lezen 

 

7 Wat doen we in het nieuwe groepsplan met sterke 

rekenaars, wel of niet compacten en voortoetsen? 

 
 

 

bij de aanpak van het kind 

2. Volgend schooljaar ervoor zorgen dat 

Week 1 van Blok 1b af is vóór de Cito 

wordt afgenomen 

3. Doorgeven aan Malmberg 

 

 

4. Ter kennisgeving, evt. volgend jaar 

bekijken of er gehalveerd moet worden 

 

 

5.Goede afspraak voor handboek 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Gebruik Gynzy en Marjolein mailt 

Malmberg 

 

 

7 We volgen gewoon aanpak 3, eventueel 

som 2 verkorte instructie. Dit alleen 

wanneer een kind minimaal 2x A+ heeft, 

goede methodetoetsen en wanneer je het 

idee hebt dat een kind extra uitdaging 

nodig heeft 

 

 

 

 

Marjolein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjolein 

 

Rekenhandboek 

(Marjolein) 
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Groep 7 

1 Blz. 73 en 74 van de rode kant. Hier staat twee keer 

opgave 3 vermeld. De nummering kopt niet.  

2 Week 1, les 3, het omrekenen van m/s naar km/u is een 

hiaat. Opdrachten 3c, 4, 5 en 6 zijn niet te maken 

hierdoor. Ander voorbeeld: Ik fiets 18 km/u. Hoe lang 

doe ik over 600 m. Extra instructie is nog onvoldoende. 

Hoe moet dat verder voor de doorgaande lijn? 

Oefeningen uit werkboek gr. 6? 

3 Bij getallen vanaf 1.000 worden geen punten in de 

getallen gebruikt. Het boek schrijft 1000 i.p.v. 1.000. 

 

 

 

 

 

4 Bij de toets van groep 7 de laatste opdracht hebben de 

leerlingen veel vragen moeten beantwoorden (rond de 

30). In Parnassys kregen ze voor deze som maar 50 

punten. De verhouding daarin is een beetje zoek.  

 

 

 

 

 

1 Doorgeven aan Malmberg 

2 Indien nodig materiaal uit groep 6 

gebruiken om dit bij te spijkeren. 

Volgend jaar bekijken of dit nog steeds 

zo wordt ervaren, en dan eventueel 

aanpassingen/uitbreidingen maken. 

 

 

3 Ter kennisgeving aangenomen. Spatie 

wordt gebruikt in plaats van punt in het 

boek, maar we mogen de punten wel 

gebruiken in de les, net als in ‘de echte 

wereld’. Wel duidelijk maken dat het 

geen komma moet zijn, verschil 

uitleggen. 

4 We geven het door aan Malmberg 

maar kunnen het zelf niet veranderen 

in de WIG-software. Berry kan het wel 

aanpassen in Parnassys, hij maakt er 

150 punten van 

 

 

Marjolein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjolein/Berry 

Groep 8 

Fouten in uitkomstenboek bij de toets 

 

Plotseling wordt er over hectare gesproken. De projectles is pittig. 

 

 

 

Wordt doorgegeven aan Malmberg 

 

Hectare komt in groep 6 aan bod, is dus een 

overgangsprobleem 

 

marjolein 
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Vervolgstappen na evaluaties blok 1B Rekenen 

Probleem: Actie: Door: 

 

Groep 3 

1. Op het tweede rapport nog geen MTG want er is maar één toets 

geweest 

2. Rapportpunten rapport 2 

3. Oefenboekjes voor gr 3 van Malmberg gaan worden bekeken . 

Pluswerkboeken waren te instructiegevoelig, te moeilijk qua 

inzicht. In gr4 worden Malmberg-boekjes gebruikt. 

4. Instructie soms heel lang en kinderen aanpak 3 moeten de lang de 

les volgen 

5. Pittig: oneven en even, tellen met sprongen. 

6. Laatste opdracht eerste toets MTG (matrix) moeilijker, te 

moeilijk voor overgrote deel 

7. Preteaching aanpak 1 kinderen, met potlood in handleiding 

noteren welk materiaal je gebruikt 

8. Blad bijwerkboek wordt niet altijd gebruikt maar in plaats 

daarvan wordt som 3 met een klein instructiegroepje gedaan 

9. Computers: elke dag starten 12 kinderen op de computer na som 

2 

 

 

1. Op het tweede rapport nog beoordeling  MTG 

want er is maar één toets geweest 

2. Rapportbeoordeling voor rapport 2 mailt 

Paulien door , komt in Rekenhandboek 

3. Malmberg-boekjes zijn niet verrijkend maar 

remediërend. Wellicht sluiten de 

pluswerkboekjes die nu ontwikkeld zijn voor 

eerste helft groep 3, beter qua aansluiting. 

Paulien gaat kijken of deze al besteld zijn (was 

wel de bedoeling) 

4. Bij de zeer goede leerlingen, conform protocol 

zeer goede rekenaars, eventueel bij 

instructiesom 2, leerlingen vanaf 2c 

zelfstandig verder laten werken. 

5. Mededeling, Doel van de les is kennismaking. 

klassikaal maken wat te moeilijk is 

6. Vandaar slechte resultaten en toets telt nog 

niet mee voor rapport 

7. Goed dat er aan preteaching wordt gedaan, 

materiaal noteren is verstandig 

 

 

 

8. Paulien 

Groep 4 

1. Springen op de getallenlijn mag volgens de methode op 3 

verschillende manieren. Bijv. 45 + 33: 

1) 45 + 10 + 10 + 10 +3 

2) 45 + 30  + 3 

3) 45 + 3 + 30 

Dit lijkt ons niet wenselijk; één oplossingsstrategie is vnl voor de zwakke 

 

1. Goed dat jullie het eerste getal heel hebben 

gelaten. Dit helpt wanneer er afgetrokken 

moet worden, want als er dan gesplitst wordt, 

gaan kinderen vaak de mist in. 
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rekenaars beter. Nu opgelost door alléén aanpak 3 leerlingen de keuze te 

geven:  òf in 3 sprongen van 10 òf 1 sprong van 30. Wel altijd beginnen 

met de tientallen. 

 

 

Groep 5 

1. veel fouten in de toets bij onderdeel tabellen (getallenlijn 

gebruiken) 

2. sommen als 6 keer 18:  geen ruimte om ze lang op te schrijven, 

3. snelle start met delen met rest, de tafels moeten nog steeds 

geautomatiseerd worden. 

4. één strategie met rekenen op de getallenlijn is m.n. voor de 

zwakke lln het fijnst. 

aanpak 3 lln hebben toch regelmatig hulp, een zetje nodig. Ze 

moeten lang wachten voor je klaar bent met aanpak 1. 

5. in het algemeen hoge gemiddelden, strookt niet altijd met wat je 

in de les van het kind ziet. 

 

 

 

1. Inderdaad stimuleren om de getallenlijn te 

gebruiken en werk goed laten nakijken 

2. Kladpapier bij toets laten gebruiken 

3. Doel hiervan is begripsvorming, memoriseren 

tafels volgt t.z.t. en is niet het voornaamste 

doel bij nastreven gecijferdheid. (maar het 

maakt het rekenen natuurlijk wel 

makkelijker!) 

4. Samen laten werken in tussenruimte kan 

helpen, bij aanpak 3-lln die hier zelfstandig 

genoeg voor zijn. Eventueel vragen laten 

opschrijven tussendoor en laten stellen als 

aanpak 1 de eerste opdracht van het 

bijwerkboek maakt. Bij laatste oefening 

bijwerkboek kun je ook naar aanpak 3. 

5. De les is bedoeld als oefening/proces. Op de 

toets blijkt dan dat ze veel hebben opgestoken 

van je lessen, dus dan is het goed toch? De een 

leert wat sneller dan de ander en heeft al meer 

parate kennis. Niet mee laten tellen voor 

rapport, het gaat uiteindelijk om 

rekenvaardigheden die ze ná de lessen 

beheersen. 

 

Groep 6 

1. Hm introductie: dit ook toevoegen in het metriek stelsel dat we 

van Berry hebben gekregen 

2. flessen van 1l, 1 ½ l, ½ l, ¼ l aanschaffen en vaste plaats geven in 

 

1. Deze zijn al aanwezig, op de posters metriek 

stelstel 7.1 (zie server=>rekenen=>metriek 

stelsel) 

2+13.Materiaal voor 

rekenkast => Marjolein 

(Michel) 
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een rekenkast 

3. de lessen 3 kosten veel tijd en zijn niet haalbaar binnen 1 

rekentijd 

4. De basistoets is moeilijk te beoordelen: opgave 6: 20 opgaven: 

maximaal 5 punten te verdienen. Opgave 8: 12 opgaven: 

maximaal 5 punten te verdienen. 

 

5. Breukenhulpmiddel digibord gaat niet zover, maximaal tot 10. 

We maken daarom gebruik van Gynzy 

6. Getallenlijn hulpmiddel: je kunt erboven bijna niet schrijven, de 

lijn staat erg hoog in het vak waardoor hij niet echt bruikbaar is. 

We moeten dan naar Gynzy 

7. Bij week 1 les 1: doel=-tot 10.000 tellen maar positieschema 

digibord gaat maar tot 1000 

8. Breuken kwamen nu aan de orde maar zijn op CITO al geweest, 

was laat. Voortaan eerst deze lessen en dan pas CITO! 

9. Les 4 week 2 opdracht 3: fout in boek: 1485 moet 14850 zijn 

10. Is er remediering beschikbaar nav 

tempotoetsen/signaleringstoetsen? 

11. Sign. Toets tot 1000 slecht gemaakt, is tijd wel reëel? Dit is 

immers een goede groep (15 A-Leerlingen) 

12. Software: de kinderen doen de oefeningen maar er komt soms 

geen vinkje te staan als ze klaar zijn 

13. Flitskaarten nodig 

 

 

 

2. Wordt voor gezorgd door rekencoördinatoren 

(en evt. collega’s) 

3. Stoppen na een uur en indien nodig 

werkboekbladzijde tijdens les 5 laten maken, 

niet overslaan! 

4. Komend jaar nog eens bekijken per toets, en 

eventueel in Parnassys laten veranderen. In WIG 

is dit nog niet mogelijk, is al wel doorgegeven 

5. Is doorgegeven aan Malmberg, Gynzy is goed 

alternatief 

6. Is doorgegeven aan Malmberg 

7. Is doorgegeven aan Malmberg 

8. In handleiding noteren 

9. Doorgeven aan Malmberg 

10. Navragen bij Malmberg, flitskaarten 

11. Wellicht normering of tijd aanpassen indien 

normering niet reëel is. Kan overgangsprobleem 

zijn, volgend schooljaar  nog eens bekijken. 

Vaker oefenen. 

12. Doorgeven aan Malmberg 

13. Vragen aan Michel om plastic kaartjes te 

bestellen en klassikaal flitsen oefenen met 

Gynzy 

9-10-12 Marjolein 

(Malmberg) 

 

 

Groep 7 

1. Rekenmachientjes voor de hele groep nodig. 

2. Wanneer je bij het instellen van de oefensoftware in de 

inhoudsstructuur klikt op het groene memootje om de inhoud van 

een opdracht te bekijken lukt dat niet. Ik krijg de melding ‘Fout 

op de pagina’. JavaScript.ShowContent werkt niet. 

 

1. Hoeveel zijn er nu in de groep aanwezig? 

2. Doorgeven aan Malmberg 

 

2.Marjolein 
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Groep 8 

1. Hoe verdeel je de thema’s over de weken? Wij hebben ervoor 

gekozen om voor elk thema twee weken te nemen. Bij een kort 

thema valt de toets in die week en bij een lang thema valt de toets 

buiten de week.  

2. De toets is helaas niet op niveau. Jammer dat er voor de 

uitdagingsgroep geen toets op niveau is. De toets hoeft in 

principe niet door hen gemaakt worden, maar wij hebben hier wel 

voor gekozen. We vinden het moeilijk wanneer je bepaalde 

instructie inplant( bijvoorbeeld de traditionele staartdeling) , 

doordat de leerlingen zelfstandig werken.  

 

3. Wanneer de specifieke uitleg plaats vindt, heb ik nu op de 

taakkaart aangegeven.  

4. Het digibord werkte niet zoals ik (Marja) gewend was.  

 

 

 

2 Marjolein geeft dit als suggestie door aan 

Malmberg 

 

 

 

 

 

 

3. Marjolein vraagt na bij Marja wat anders was, 

zodat dit eventueel aan Malmberg 

teruggekoppeld kan worden 
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6.7 Leerlijn tafels 

 

4 stappen: 

 begripsvorming 

 strategieën 

 automatiseren/memoriseren 

 consolideren/uitbreiden  

Deze leerlijn/basis/geraamte van de rekendidactiek komt bij alle onderwerpen terug, ook bij + 

en – bijvoorbeeld. 

1. Meer/minder/groter/kleiner zien, zien dat je steeds verder op getallenlijn komt; 

2. Optellen t/m 10 en 20, met behulp van groepjes maken en concreet materiaal. 

Aanvullen tot 10; 

3. 3 De kinderen moeten in eind groep 3 tot 10 gememoriseerd hebben m.b.v. kale 

sommen. Bij cijferen is rekenen tot 20 basis van alles; 

4. Uitbreiden is rekenen tot 50-100 Consolideren: de sommen herkennen in de 

verhalen. 

 

Verder in de leerlijn komen problemen vaak bij getalbegrip voorin de leerlijn te liggen. 

Voorin is meer automatiseren/memoriseren/toepassen. 

Getalbegrip is de hoeveelheid koppelen aan getal, telrij opzeggen. 

Getalherkenning is onderdeel van getalbegrip. Op kunnen zeggen van de telrij. 

Het = teken is het moeilijkste teken binnen rekenonderwijs, verklaring met 

weegschaal/balans. Dat is een vertaling van het symbool. 

 

 situatie 

  

oplossen begripsvorming 
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Omschrijving didactiek Concrete doelen Visualisatie 

Groep 1/2 

In groep 1/2  wordt er nog niet 

concreet aan de tafels gewerkt 

zoals in de hogere groepen. 

Wel wordt er gewerkt aan 

beginnende gecijferd die 

voorbereidend zijn voor de tafels. 

Dit wordt gedaan door het 

werken met telbare 

hoeveelheden: verkort tellen: 

handig gebruik maken van 

structuren. 

 Gestructureerde 

hoeveelheden tellen in 

groepen van bijvoorbeeld 

2, 5 en 10. 

 Het vouwen van 16 

vierkantjes 

 Evenveel (verdelen) 
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Groep 3 

In groep 3 vinden de concrete 

tafels nog niet plaats. Wel is er 

voorbereidend werk waaruit de 

tafels voortkomen. 

Dit gebeurt in sprongen 

handig structureren van 

hoeveelheden zodat ze makkelijker 

te tellen zijn. D.m.v. grafiek 

kleuren, tabellen, groepjes maken 

 dubbelen en halveren 
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Groep 4 

In groep 4 vindt de introductie 

van het vermenigvuldigen 

plaats aan de hand van 

concrete contexten. De tafels 

van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10 

worden ingeoefend. 

 

 Introductie van de 

bewerking 

vermenigvuldigen 

 Inoefening van de tafels 

van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 

10 
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Groep 5 

In groep 5 worden alle tafels 

tot en met 10 geautomatiseerd. 

Na de tafels vermenigvuldigen 

de leerlingen met tientallen en 

samengestelde getallen. Bij 

het schattend 

vermenigvuldigen met 

kommagetallen komt het 

afronden terug. 

 

 Introductie van de tafels 

van 7, 8 en 9  

 Automatisering alle 

tafels tot en met 10 

 Tientallentafels (5 × 40 

=)  

 Vermenigvuldigingen 

van de typen 6 × 12 = en 

6 × 32 =  

 Vermenigvuldigen met 

factor 10 (10 × 65 =)  

 Verdubbelen en halveren  

 Schattend 

vermenigvuldigen (3 × € 

38,75 ≈...)  

 ‘Lange’ 

vermenigvuldigingen 

zoals 2 × 5 × 8 = en 4 × 2 

× 30 =  
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Groep 6 

In groep 6 leren de leerlingen 

vermenigvuldigen met grotere 

getallen, samengestelde 

getallen en (afgeronde) 

kommagetallen. Daarnaast 

wordt het kolomsgewijs 

vermenigvuldigen 

geïntroduceerd. De tafels 

worden onderhouden. 

 

 Onderhouden van 

geautomatiseerde kennis 

van de tafels tot en met 

10  

 Vermenigvuldigingen 

van de types: 7 × 49 =; 

20 × 16 =; 4 × 180 =; 10 

× 45 =; 100 × 45 =; 30 × 

40 =; 3 × 400 =; 300 × 4 

=  

 Schatten (4 × 198 ≈)  

 Vermenigvuldigingen 

met geldbedragen (10 × 

€ 18 = en 14 × € 18 =)  

 Kolomsgewijs 

vermenigvuldigen (7 × 

65 = en 7 × 265 

 =)  

 Schattend 

vermenigvuldigen met 

kommagetallen (4 × € 

19,85 ≈ en 38 × 41 ≈)  
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Groep 7 

In groep 7 vermenigvuldigen 

leerlingen handig met grote 

getallen, samengestelde 

getallen en (afgeronde) 

kommagetallen. In groep 7 

leren de leerlingen het 

cijferend vermenigvuldigen 

met hele getallen en 

kommagetallen.  

 

 Vermenigvuldigen met 

factor 10, 100 en 1000 

(10 × € 3,60 =; 100 × € 

3,60 =; 25 × 4000 =)  

 Handig rekenen (40 × 

25 = 30 × 60 =; 25 × 12 

=) en schatten (21 × 72 

≈ en )  

 Vermenigvuldigen van 

geldbedragen (10 × € 

2,50 =; 100 × € 0,45 =; 

5 × € 1,96 ≈ en 46 × € 

97 ≈)  

 Cijferend 

vermenigvuldigen (7 × 

53 =; 8 × 177 =; 15 × 

28 =; 95 × 36 =; 6 × 

1425 =) 

 Cijferend 

vermenigvuldigen met 

kommagetallen (6 × € 

15,38 =) 
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Groep 8 

In groep 8 leren de leerlingen 

handig en schattend 

vermenigvuldigen met grote 

ronde getallen en 

kommagetallen. Het cijferend 

vermenigvuldigen wordt 

uitgevoerd met hele getallen 

en met kommagetallen 

(geldbedragen).  

 

 Handig rekenen (de 

relatie tussen 4 × 35 = / 

4 × 3,5 = / 

 4 × 0,35 = en later ook 

38 × 43 = / 3,8 × 4,3 = / 

0,38 × 43 = ) 

 Schattend 

vermenigvuldigen (3,8 

× 30,3 ≈)  

 Vermenigvuldigen met 

10, 100 en 1000 ( 4,8 × 

10/100/1000 =)  

 Cijferend 

vermenigvuldigen (52 × 

78 =; 63 × 521 =)  

 Cijferend 

vermenigvuldigen van 

geldbedragen (7 × € 

17,25 =)  
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6.8 Contact met Malmberg 

 

Maart 2014 

 

Algemeen: 

 Meerdere leraren werken nu via Gynzy, onder andere vanwege het 

aantrekkelijkere uiterlijk van de hulpmiddelen en omdat de som dan in zijn 

geheel op het bord kan komen te staan. In de WIG digibordsoftware komen 

sommen steeds een voor een tevoorschijn, wat niet altijd handig is. Wellicht 

kunnen jullie dit aanpassen. 

De sommen van de opgaven worden in de digibordsoftware vaak geclusterd 

getoond zodat het digibord overzichtelijk blijft. Dit betekent vaak dat de helft 

van een opgave eerst wordt getoond en vervolgens de tweede helft. Ik begrijp 

dus niet precies wat u bedoelt met één voor één. 

 

 Cito groep 7: Hierin komen grote deelsommen die ze uit de tekst moeten 

opmaken en dan uitrekenen. In WIG komen worden de deelsommen echter 

halfvoorgedrukt aangeleverd, waardoor leerlingen op de Cito op dit onderdeel 

uitvallen. Meer oefenstof zou wenselijk zijn, en aanpassingen in het werkboek. 

De Cito toetsen zijn bij de ontwikkeling van WIG steeds ‘meegenomen’. Dat 

betekent dat we bij elk halfjaar hebben nagegaan of alle leerstofonderdelen aan 

bod zijn geweest. Maar bedenk wel dat in de Cito-toetsen ook opgaven zitten 

voor de betere leerlingen (A en B leerlingen). Voor deze kinderen zitten er in 

elke Cito-toets (heel) lastige opgaven die vooruit (soms ver vooruit) lopen op het 

leerstofaanbod van het betreffende leerjaar. Het komt wel vaker voor dat er in 

WIG (of andere rekenmethoden) bepaalde sommen nog niet behandeld zijn, in 

minder tekstuele vorm worden aangeboden of anders getoetst worden dan in de 

CITO. De CITO is (anders dan een methodetoets) een genormeerde toets die 

bewust ook betere en bovengemiddelde kinderen probeert te determineren, 

daarvoor moeten er altijd ook vragen tussen zitten die de kinderen normaal 

gesproken nog niet hebben gehad of moeilijker zijn dan voor die leeftijd/groep 

normaal is. Natuurlijk is het een goed streven als een leerkracht voor elk item in 

de CITO probeert kinderen hoog te laten scoren, ook al voorziet de methode 

daar bewust niet in. De verwachting is ook dat de CITO toetsen wat minder 

tekstuele vorm zullen gaan gebruiken.  

 Groep 6:Les 4 week 2 opdracht 3: fout in boek: 1485 moet 14850 zijn 

 Is er remediering beschikbaar nav tempotoetsen/signaleringstoetsen? Nee. Deze 

toetsen bevinden zich in de fase automatiseren. Veel oefenen is belangrijk. Als 

kinderen onvoldoende scoren kunt u via een diagnostisch gesprek nagaan of 

kinderen de strategieën nog niet beheersen, of dat het puur om het oefenen  

automatiseren gaat. 

 Sign. Toets tot 1000 slecht gemaakt, is tijd wel reëel? Dit is immers een goede 

groep (15 A-Leerlingen) De tijd is reëel. Hier is goed naar gekeken. 
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 Software: de kinderen doen de oefeningen maar er komt soms geen vinkje te 

staan als ze klaar zijn - Het systeem vinkt de oefensoftware  af indien een 

leerling de opgave volledig afmaakt.   

Groep 7:Wanneer je bij het instellen van de oefensoftware in de inhoudsstructuur klikt 

op het groene memootje om de inhoud van een opdracht te bekijken lukt dat niet. Ik 

krijg de melding ‘Fout op de pagina’. JavaScript.ShowContent werkt niet.   Indien 

zich deze melding voordoet dient een leerkracht de pagina te verversen door te klikken 

op F5. 

 

Groep 8:De thematoets is helaas niet op niveau. Jammer dat er voor de uitdagingsgroep 

geen toets op niveau is. De toets hoeft in principe niet door hen gemaakt worden, maar 

wij hebben hier wel voor gekozen. We vinden het moeilijk wanneer je bepaalde 

instructie inplant( bijvoorbeeld de traditionele staartdeling) , doordat de leerlingen 

zelfstandig werken. 

Februari 2014 

1. Digibordsoftware groep 6: Bij sommen t/m 10000 staat het getalschema t/m 1000 alleen bij 

de hulpmiddelen, graag uitbreiding getalschema. We zullen deze wens voor aanpassing noteren 

en beoordelen voor de volgende update.   

2. Bij getallenlijn digibordsoftware groep 6 is er boven de lijn nauwelijks plek om te springen, 

dan houdt het scherm alweer op. Het zou fijn zijn als dit aangepast wordt. Dit wordt al 

opgepakt. We hebben al gepland het model getallenlijn aan te passen door meer ruimte om de 

getallenlijn te maken.  

3. Groep 6: analoge klok bij hulpmiddelen (digibord) bevat geen streepjes/cijfers, waardoor het 

voor de kinderen niet mogelijk is om de minuten precies af te lezen Dit is nu al mogelijk. U kunt 

de uitvoering van de analoge klok namelijk zelf aanpassen door onder de afbeelding van de klok 

op de knopjes naar recht of links te drukken, dan verschijnen ook de minutenstreepjes.  

4. Groep 7: Blz. 73 en 74 van het rode A-boek. Hier staat twee keer opgave 3 vermeld. De 

nummering klopt niet. U heeft gelijk deze nummering moet doorlopen. We gaan dit aanpassen. 

5. Bij de toets van groep 7 de laatste opdracht hebben de leerlingen veel vragen moeten 

beantwoorden (rond de 30). Volgens de methode krijgen ze voor deze som maar 5 punten. De 

verhouding daarin is een beetje zoek, terwijl in voorgaande opdrachten heel makkelijk 5 punten 

te verdienen zijn. In het door u aangehaalde voorbeeld moeten ze meer invullen maar zijn het 

allemaal dezelfde soort antwoorden, het is één rekenonderwerp waarop ze getoetst worden. 

Bovendien is het doel van methodegebonden toetsen alleen het op tijd signaleren van 

leerachterstanden. Voor het geven van punten of rapportcijfers raden wij u aan genormeerde 

toetsen als CITO te gebruiken.  

6. Groep 8: Er staan fouten in uitkomstenboek bij de toets Kunt u ons duidelijk maken wat en 

waar? Is het in deel 8a of 8b? Welke pagina van welk boek? Want in het antwoordenboek staan 

niet de antwoorden van de toetsen, die staan in de handleiding….  

 

Januari 2014 

In rood de antwoorden op deze vragen en verzoeken: 

• In de toets van blok4 van deel 6a zitten nogal wat fouten, zie foto's in de bijlage. Hopelijk 

kunnen jullie de toetsboekjes en antwoordenbladen in de handleiding aanpassen. Dank voor het 
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doorgeven ervan. We gaan dit aan de auteurs doorgeven die het controleren en zo nodig 

aanpassen in de volgende druk.  

•  Het zou prettig zijn als we bij de digibordsoftware kunnen schrijven op de 

weektaakopdrachten. We gaan kijken of dit technisch aan te passen is.  

• In groep 4 vinden de leerkrachten dat de tafels te weinig ingeoefend worden, zij zijn hier nu 

zelf extra boekjes voor aan het zoeken/maken, wellicht kan Malmberg aanvullend materiaal 

ontwikkelen. Malmberg heeft hiervoor al oefenboekjes ontwikkeld, die veelvuldig gebruikt 

worden. Op onze website kunt u zien welke handig zijn voor u: 

http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Rekenen/Oefenboekjes-rekenen.htm 

• Er moeten in groep 3 een heleboel materialen gemaakt worden; hulpmiddelen als blokjes, 

knijpers, fiches, plaatjes, etc. je hebt een heleboel extra materialen nodig (om het concreet te 

maken). Het eerste jaar is dit echt veel werk. Jammer dat de methode deze niet levert. Veel 

scholen hebben dat zelf al in bezit en via uw schoolleverancier kunt u dit eenvoudig geleverd 

krijgen. 

• Digibordsoftware Pluspunt is aantrekkelijker en uitgebreider vinden de leerkrachten van groep 

3, zij maken nu met Gynzy extra dingen erbij. Dank voor uw mening. Wij zullen dit meenemen 

in de wensen voor verbetering. 

• Het optellen met rekenrekjes in groep 3+4 wordt afgeraden door rekenexperts, wij schaffen nu 

zelf kralensnoeren aan, wellicht kunnen we WIG-makers de manier van het berekenen van de 

sommen tot 100 heroverwegen. Wij zullen uw wens doorgeven aan ze. 

• In groep 7 lopen de eerkrachten ertegenaan dat er in de toets sommen komen die slechts 1x 

aan bod zijn geweest in het blok. Ook het kolomsgewijs delen wordt naar hun mening niet 

voldoende behandeld. Sommen in de basistoets kunnen inderdaad pas kort ervoor aangeboden 

zijn, sommen in de minimumtoets zijn door de dakpansgewijze opbouw van de methode altijd al 

in meerdere blokken aangeboden. Uw mening gaan we doorgeven aan de auteurs zodat ze er 

hun voordeel mee kunnen doen. 

 

December 

Ik heb een vraag over Wereld in getallen groep 5, projecttoets blok 2. Bij de projecttoets 

vind ik de normering namelijk niet helemaal kloppen. 

De kinderen moesten bij opdracht 2 kiezen uit 5 antwoorden. De 80% norm gaf aan dat 4 

goed voldoende is. Ze mogen dus maar 1 fout maken. Maar als je moet kiezen uit 5 

antwoorden en je hebt er 1 fout, heb je automatisch ook een ander antwoord fout. De 

methode geeft dan aan dat het onvoldoende is. Ik vind dit erg streng en mijn vraag is of 

jullie hier bij stilgestaan hebben, en of het aangepast kan worden. 

Inderdaad is bij verwisseling niet één maar twee fouten het gevolg, dat is streng, maar hierover 

hebben wij tot op heden nog geen andere scholen gehoord.  

De uitgever zal het met de auteurs gaan bespreken maar hij heeft aangegeven nog geen 

duidelijkheid te kunnen verschaffen in hoeverre dit zal worden aangepast. 

 

November 2013 

Tijdsinstelling en blokinstelling oefensoftware werkt niet goed, blijft niet staan zoals je 

hem ingesteld hebt 

De instelling voor de sessietijden werkt inderdaad niet. Hier komt deze week een update voor, 

na deze update moet deze instelling gewoon weer werken. 

 

 Digibord gereedschap: de timer in minuten doet het niet. 
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 De timer van de digibordsoftware heb ik zojuist getest, deze werkt bij mij wel, zou u deze nog 

eens willen checken? 

 

Digibord software loopt regelmatig vast, laadt niet. 

 Dat de digibordsoftware regelmatig traag is en blijft laden ligt voor een deel bij ons, onze 

ICT’ers zijn aan het kijken hoe ze dit op kunnen lossen. Bij een aantal scholen is ook gebleken 

dat het probleem bij de school zelf lag, hun internetverbinding was veel te traag. Om goed met 

de software te kunnen werken is ongeveer 1mb download en 0,5 mb upload nodig per gebruikte 

werkplek. 

 

Lastig dat de cursor verdwijnt als je op volledig scherm werkt. 

Dat de cursor verdwijnt wanneer je het scherm op beeldvullend zet is juist de bedoeling, men 

gaat dan met de functies van het digibord werken, niet met de muis. 

 

Wereld in getallen groep 5, projecttoets blok 2. Bij de projecttoets vinden we de 

normering namelijk niet helemaal kloppen. 

De kinderen moesten bij opdracht 2 kiezen uit 5 antwoorden. De 80% norm gaf aan dat 4 

goed voldoende is. Ze mogen dus maar 1 fout maken. Maar als je moet kiezen uit 5 

antwoorden en je hebt er 1 fout, heb je automatisch ook een ander antwoord fout. De 

methode geeft dan aan dat het onvoldoende is. Ik vind dit erg streng en mijn vraag is of 

jullie hier bij stilgestaan hebben, en of het aangepast kan worden. 

Ik heb uw vraag in behandeling genomen. Helaas moet ik hieromtrent navraag doen bij de 

uitgever van de methode. Ik verwacht op korte termijn een reactie te vernemen. Vervolgens zal 

ik u zo snel als mogelijk informeren. Met vriendelijke groet,Maarten van Kasteren 

 

Oktober 2013 

Is de koppeling met Parnassys ook mogelijk als je de toetsresultaten handmatig invoert in 

de software van WIG? 

Ik moet u dit echt afraden. De toetsen in de software van de methode zijn niet per definitie gelijk 

aan de toetsen uit de methode. Sommige opgaven laten zich moeilijk testen in de software. 

Daarnaast is het niet efficiënt om een betaalde en kostbare licentie op een dergelijke manier in 

te zetten.   

 

 Is het mogelijk om de toetsresultaten digitaal in te voeren? Voor zover wij weten 

zijn er alleen registratiebladen, maar dat is niet handig aangezien we tegenwoordig 

alles digitaal doen.  

 Is het eventuele digitale registratiesysteem te koppelen aan Parnassys?  

 Wat zijn de voor/nadelen van het afnemen van de toetsen via de computer?  

 Het is heel veel werk om alle toetsen na te kijken, te registreren, plannen en 

weektaakbriefjes te schrijven. Heeft u hier suggesties voor, want we zijn er nu erg 

veel tijd mee kwijt. 

Momenteel kunt u op 2 manieren de toetsen registreren. Dit kunt u via het digitale 

registratiesysteem doen (geen koppeling Parnassys) en via de toetssoftware van deze methode 

(hiervoor moet natuurlijk wel de toets op de computer gemaakt worden). 

Bij de toetssoftware heeft u de volgende voordelen verwachten:  

1.    Van iedere toets een schaduwtoets 

2.    Automatische registratie + per kind een taakbriefje voor de week na de toets 

3.    Koppeling met Parnassys (indien dit leerlingvolgsysteem wordt gebruikt door de 

school, kan men de toetsresultaten automatisch laten toevoegen) 
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Bij de toetssoftware moet u er vanzelfsprekend wel rekening mee houden dat u dit 

organisatorisch in moet plannen in uw groep. U heeft hierbij eigenlijk 5 computers per groep 

nodig. De toetssoftware kan u veel werk uit handen nemen omdat bovengenoemde voordelen 

direct enkele werkzaamheden omvatten. 

 

Is het verstandig om de bijwerkboekjes en pluswerkboeken als huiswerk te gebruiken, of 

hebben jullie eventueel andere suggesties? Wij raden u niet aan om het bijwerkboek als 

huiswerk te gebruiken. Dit in verband met de verlengde instructie die door de leerkracht moet 

worden gegeven. Het pluswerkboek zou u daarentegen eerder als huiswerk mee kunnen geven al 

blijft dit afhankelijk van uw ervaring. 

 

Het werken met de rekenrekken gaat bij jullie niet uit van aanvullen tot 10, wat is daar de 

reden van? Bij 4+7 moet je dan alsnog alle kralen handmatig tellen.  
Op deze laatste vraag kom ik zo spoedig mogelijk bij u terug.  

 

 

6.9  Notulen  

Bouwvergadering donderdag 30-1-2014, groep 4 tot en met 8, Genotuleerd door 

Marjolein 

Hoe beoordelen we sommen met opeenvolgende fouten in rekentoetsen? 

Bijvoorbeeld: 

3+3=  10-…=6   6x7=  50% van 180= 

13+3=  20-…=16  60x70= 25% van 180= 

33+3=  40-…=36  60x0,7  10% van 180= 

4+3=  50-…=46  0,6x7=  5% van 180= 

 

Meningen: 

 Halve rij fouten rekenen, in plaats van hele rij; 

 Alleen 1
e
 som fout rekenen; 

 Soms zijn het strategiefouten, bijvoorbeeld bij kolomsgewijs aftrekken: het kind 

trekt alle getallen af i.p.v. sommige antwoorden erbij en sommigen eraf, moet je 

dan wel alles fout rekenen?; 

 Het wordt minder transparant, je krijgt een vertroebeld beeld over het product. Is 

fout niet gewoon fout en dus een les voor de volgende keer?; 

 Kijk naar het type kind: is het een slordigheidfout/snelheidfout of is het een 

rekenfout?; 

 Bij iedere som zou er een belletje kunnen gaan rinkelen bij dit soort sommen, 

anders is het bij sprongen op een getallenlijn; als je dan eenmaal fout zit, kan het 

ook niet meer goed komen. 

Voorstellen: 
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 Herkansingspunt toekennen, dus de som laten herkansen en dan dit punt ook 

mee laten tellen, bijvoorbeeld in een gemiddelde; 

 Het kind wijzen op de verkeerde strategie (bijvoorbeeld bij kolomsgewijs 

aftrekken) en  dan opnieuw laten maken; 

 Een reeks als 1 fout laten tellen; 

 Het kind even bij je roepen, ook bij snelheidsfouten, aanwijzen welke rij fout is 

en het de kans geven het opnieuw te doen. Zo ook bij vergeten sommen. 

Afspraak: 

 De meningen zijn verdeeld, er zijn ook meerdere soorten kinderen en sommen, 

dus er is niet een eenduidige afspraak over te maken, vinden we. We spreken nu 

af dat we het in ieder geval altijd afstemmen met de parallelcollega en de manier 

van beoordelen/herkansen vastleggen in de handleiding, zodat het niet 

persoonsafhankelijk wordt en een aar later anders gedaan kan worden. De 

professionaliteit van de leerkracht staat voorop en deze bekijkt en beslist het 

uiteindelijk zelf, per geval. 

 

6.10 Ouderinformatieboekje  
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 Verklaring van eigen werk 

 

Hierbij verklaren wij: 

 

Naam student:    Daphne Mattijssen 

    Marjolein van Zitteren 

Cursus: Rekencoördinator LPNPO 

Titel van het werk: Rekenhandboek KBS Helder Camara 

 

 

Dat het ingeleverde werk vrij is van plagiaat 

 

Onder plagiaat wordt verstaan het overnemen van andermans werk en dan laten doorgaan voor 

eigen werk. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten van andere auteurs zonder 

plaatsing van aanhalingstekens en nauwkeurige bronvermelding in een werkstuk of scriptie valt 

hieronder. Ook het achterwege laten van bronvermeldingen bij informatie die niet letterlijk is 

overgenomen, maar wel duidelijk gebaseerd is op teksten of ideeën van anderen, is plagiaat. 
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Handtekening: Daphne Mattijssen          Marjolein van Zitteren 

  


