
Leergebied Grote opdracht Bouwsteen

Rekenen & Wiskunde Getallen en bewerkingen getallen Leerlingen leren in het getalgebied tot ongeveer 1000:

getalsymbolen te herkennen, benoemen en noteren

door en terug te tellen vanaf elk willekeurig getal (ook met sprongen), de structuur van de telrij te doorzien en weten de plaats van getallen ten 

opzichte van elkaar

hoeveelheden te schatten en precies te tellen, splitsen, vergelijken, ordenen en structureren (vijf- en tienstructuur), en te representeren met behulp 

van bijvoorbeeld turven en met getalsymbolen

de tientallige structuur van ons talstelsel te doorzien en te gebruiken, bijvoorbeeld bij het herkennen van de plaatswaarde van cijfers in getallen

getallen te vergelijken en ordenen, splitsen en samenvoegen en hierover te redeneren

vaktaal te gebruiken zoals bij begrippen als: meer, minste, meeste, evenveel, half, helft, cijfer, getal.

bewerkingen Leerlingen leren met name binnen het getalgebied met gehele getallen tot 100:

begrippen en de relaties tussen begrippen te gebruiken, zoals erbij, eraf, samen, verschil, is evenveel als, splitsen, optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen, delen en som

schattend en precies op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen en te delen in zowel contexten als zonder context. Ze gebruiken daarbij vaktaal 

(notaties) en leren hun oplossingsmanieren uit te leggen

verschillende strategieën te gebruiken waarbij ze gebruik maken van de eigenschappen van getallen en relaties tussen getallen, zoals compenseren, 

verwisselen, verdubbelen, halveren. Te denken valt aan 8 + 4 = 12, dan is ook 4 + 8 = 12 en te denken valt aan 5 × 8 = 10 × 4

relaties tussen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen (bijvoorbeeld elkaars inverse) te gebruiken en uit te leggen. Te denken valt aan: 3 + 4 = 

7 en 7 – 3 = 4; 5 × 2 = 10 en 10 : 5 = 2

splitsingen, optellingen en aftrekkingen onder 20 uit het hoofd (memoriseren) en de tafels en deeltafels tot en met 10 te automatiseren

Leerlingen leren:

verhoudingen te herkennen in verschillende dagelijkse situaties en afbeeldingen en deze te verwoorden. Te denken valt aan recepten, siroop 

klaarmaken, het vergroten en verkleinen van plaatjes op een tablet

concrete verhoudingen te gebruiken en toe te passen en hierbij vaktaal te gebruiken. Te denken valt aan ‘in die tekening zijn de voeten te groot 

getekend ten opzichte van het hoofd’, ‘ik heb twee keer zoveel snoepjes als jij’

het begrip ‘de helft’ te gebruiken en toe te passen in situaties als ‘de helft van een geheel’ (een brood) en ‘de helft van een hoeveelheid’ (12 broodjes)

in verhoudingssituaties berekeningen uit te voeren via verdubbelen, halveren, vermenigvuldigen

eenvoudige verhoudingen met elkaar te vergelijken

een eenvoudige verhouding of verhoudingssituatie te representeren. Te denken valt aan een verhoudingstabel of strook.

Meten en Meetkunde Meten Leerlingen leren:

meten door te vergelijken, ordenen van grootheden en meten met natuurlijke maateenheden: op lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd en 

temperatuur, door te meten met standaardmaateenheden en door verschillende (digitale) meetinstrumenten af te lezen

schattend te meten maar ook maten te verfijnen, wanneer nauwkeurig meten noodzakelijk is

vaktaal te gebruiken in de context van meten. Te denken valt aan de begrippen bij het vergelijken en ordenen (bijvoorbeeld groot, groter, grootste) en 

de namen van verschillende grootheden en bijbehorende eenheden

tijdbesef te ontwikkelen, tijden af te lezen (digitaal en analoog) en leren verschillende eenheden voor tijd. Ze leren hiermee berekeningen uit te 

voeren, zoals tijdsduur uitrekenen. Ook leren ze specifieke begrippen als de dagen van de week of de delen van de dag

‘prijs’ als grootheid voor de waarde van dingen en het systeem van kopen en betalen

vorm en ruimte Leerlingen leren:

een route op een eenvoudige plattegrond te beschrijven met begrippen, zoals rechts, links, rechtdoor

meetkundige begrippen te gebruiken, zoals recht, schuin, lijn, midden

meetkundige figuren te benoemen en te herkennen, zoals vierkant, cirkel, kubus en bol

het voor-, zij- of bovenaanzicht van ruimtelijke objecten of bouwsels te herkennen

bouwplaten van driedimensionale figuren (zoals kubus, balk, piramide) te herkennen en omgekeerd

eenvoudige ruimtelijke objecten te maken van een bouwplaat, te denken valt aan een doosje / balk

eenvoudige patronen te spiegelen

Rekenen in de meetkunde Leerlingen leren:

de omtrek te berekenen van figuren. Bij een rechthoek en een vierkant leren ze de omtrek te berekenen met behulp van formule(s) voor de omtrek
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 met behulp van een formule de oppervlakte te berekenen van:

- een rechthoek en vierkant;

- rechthoekige samengestelde figuren;

- de totale oppervlakte van de zijvlakken van een balk of kubus

de oppervlakte te berekenen van rechthoekige en gelijkbenige driehoeken door middel van omkaderen

de inhoud te berekenen van balkvormige figuren met behulp van een formule

rekenen met een eenvoudige vergrotingsfactor. Te denken valt aan het uitrekenen van de oppervlakte of inhoud wanneer de zijden van een figuur 

twee keer zo lang worden

Variabelen, verbanden en formules verbanden, verschijningsvormen, vergelijkingen Leerlingen leren:

eenvoudige verbanden in eigen woorden te beschrijven, te denken valt aan: ‘hoe meer kinderen in de groep, hoe meer haakjes je nodig hebt om de 

jassen op te hangen’

 gevolgen van een verandering in een variabele te beschrijven. Te denken valt aan: Als je voor een recept voor 4 personen 6 eieren nodig hebt, wat 

betekent het voor het aantal eieren als je het recept voor 8 personen moet maken? En voor 12 personen?

vleksommen met één onbekende op te lossen

speciale verbanden Leerlingen leren:

regelmaat te herkennen in een serie getallen en deze regelmaat in woorden te beschrijven en voort te zetten. Te denken valt aan een rij als: 99, 97, 95, 

… ‘Wat is dan het volgende getal? Hoe weet je dat?’

periodieke regelmaat te herkennen en te beschrijven, te denken valt aan: maak de reeks af: vierkant, driehoek, cirkel, vierkant, …. ‘Wat is dan het 

volgende figuur? Hoe weet je dat?’

Data, statistiek en kans Kansen en kansverdelingen Leerlingen leren:

na te denken over wanneer een spelletje eerlijk is (bijvoorbeeld ergens om loten, kop of munt, steen-papier-schaar)

waarom bepaalde situaties meer kans hebben om voor te komen dan andere. Te denken valt aan: uit een doos met 8 gele ballen en 2 rode ballen pak 

je met je ogen dicht een bal. ‘Welke kleur denk je dat die bal heeft? Waarom denk je dat? En als we er een rode bal bijdoen en een gele bal uithalen? 

Leg eens uit hoe dat zit

dat er bij bijvoorbeeld twee mogelijke uitkomsten verschillende combinaties mogelijk zijn. Te denken valt aan kinderen in een gezin (jongen-jongen, 

jongen-meisje, meisje-jongen of meisje-meisje). Ze leren hierover te redeneren

Data en statistiek Leerlingen leren:

hoe je voorwerpen en gegevens overzichtelijk kunt ordenen en vergelijken en hierover na te denken en te bespreken

gegevens te verzamelen en hiervan grafische representaties te maken, bijvoorbeeld een beeld- of staafdiagram

grafische representaties, zoals een beelddiagram of staafdiagram of turftabel af te lezen en te

interpreteren

vaktaal te gebruiken zoals: diagram, turven, tabel, beeld, verzamelen, informatie en gegevens

Veranderingen en benaderingen veranderingen Leerlingen leren:

het herkennen van veranderingen en hierover te communiceren en redeneren, te denken aan het voorbeeld van tafeldekken

in eenvoudige beelddiagrammen trends herkennen en beschrijven met dagelijkse termen als groter worden, kleiner worden, gelijk blijven, enzovoorts

benaderingen Leerlingen leren:

in concrete situaties aantallen tot ten minste 100 te schatten en schattend te vergelijken. Te denken valt aan; beredeneerd schatten hoeveel 

paaseitjes in een vaas zitten

Gereedschap en technologie 

gebruiken
Gereedschap en technologie gebruiken Leerlingen leren:

eenvoudige (digitale) gereedschappen te bedienen en hun standaardfuncties te gebruiken. Te denken valt aan een liniaal om rechte lijnen te kunnen 

trekken en eenvoudige 3D-software om figuren te tekenen en vanuit verschillende perspectieven te kunnen bekijken

verband te leggen tussen analoge en een digitale weergaven van een grootheid, te denken valt aan de relatie tussen een analoge en digitale klok

afstanden en lengten te meten met behulp van een liniaal

Wiskundig probleemoplossen wiskundig probleemoplossen Leerlingen leren:

problemen te begrijpen door de situatie en de vraagstelling van het probleem onder woorden te brengen

enkele heuristieken toe te passen

hun oplossing te controleren in het licht van het gestelde probleem

hun aanpak onder woorden te brengen en uit te leggen aan anderen

te reflecteren over (de effectiviteit en efficiëntie van) hun aanpak van het probleem. Ze verwoorden of hun aanpak bijgesteld kan worden aan de hand 

van opgedane ervaringen
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Abstraheren abstraheren Leerlingen leren:

eerste stappen te zetten om gehele getallen en meetkundige vormen te abstraheren tot denkobjecten. Te denken valt aan: het denkobject ‘kubus’ en 

daarbij nieuwe voorbeelden te vinden (‘die doos ziet er uit als een kubus’)

eerste stappen te zetten om optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen te abstraheren tot denkobjecten. Te denken valt aan het besef dat de 

volgorde waarin je twee getallen optelt niet uitmaakt

Logisch redeneren Logisch redeneren Leerlingen leren:

op basis van ervaringen en voorbeelden inductief vermoedens te uiten. Bijvoorbeeld door praktisch te redeneren over de stelling “Alle oudste kleuters 

zijn het grootst"

ervaringen te verzamelen om beweringen inductief te onderbouwen of weerleggen

beweringen van de vorm als … dan … te begrijpen en op basis daarvan uitspraken te doen;

redeneringen met behulp van als … dan … in eigen bewoordingen te geven

Representeren en communiceren representeren en communiceren Leerlingen leren:

wiskundige begrippen zoals meer en minder en wiskundige symbolen (+, -, =) te gebruiken

aantallen te representeren met behulp van materialen en schema’s, zoals een punt op een getallenlijn

en cijfersymbolen

Modelleren modelleren Leerlingen leren:

een concrete situatie te schematiseren. Te denken valt aan het uittekenen op de getallenlijn bij de volgende situatie “Tijdens de gymles wordt er 

tikkertje gespeeld. Er zijn 29 kinderen in het veld. De tikker tikt eerst 5 kinderen af. Daarna nog eens 6.”

een concrete situatie, al dan niet via een schema, te vertalen naar een formele berekening. Te denken valt aan het opstellen van de berekening 29 – 5 

– 6 bij bovenstaande situatie

op basis van het gevonden antwoord op de berekening te verifiëren of een model een goede voorstelling is van de situatie. Te denken valt aan: “De 

uitkomst van de berekening is 18 en ik tel dat er nog 18 kinderen in het veld zijn. De berekening lijkt de situatie goed voor te stellen.”

Algoritmisch denken algoritmisch denken Leerlingen leren:

wat een stappenplan met een vaste volgorde is (algoritme) en leren voorbeelden te geven uit het dagelijks leven (de routebeschrijving van huis naar 

school, bij een spelletje de stappen van je beurt volgen)

uit te leggen of het werken volgens een vaste volgorde noodzakelijk is of niet in een gegeven situatie. Te denken valt aan: bij een routebeschrijving 

naar huis is een vaste volgorde hoe je moet lopen wel belangrijk, bij het tafeldekken is dat minder noodzakelijk. Leerlingen leren ook na te denken 

over de gevolgen als je niet volgens een vaste volgorde werkt

eenvoudige stappenplannen (algoritmen) te beschrijven in woorden of door middel van een serie opeenvolgende plaatjes. Te denken valt aan een 

beschrijving van de volgorde waarin je je kleren aantrekt en een origami-instructie hoe je een figuur maakt met een vouwblaadje
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