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Inleiding 
‘De kern van passend onderwijs is dat schoolbesturen de 
verantwoordelijkheid krijgen om voor elke leerling een onderwijs-
aanbod te ontwikkelen dat past bij zijn mogelijkheden en 
beperkingen’, aldus de staatssecretaris in haar brief aan de Tweede 
Kamer op 25 juni 2007. Het hieronder beschreven stappenplan bij 
rekenproblemen is gericht op het maken van een passend 
onderwijsaanbod voor kinderen met rekenproblemen. Reden voor 
het ontwikkelen van dit stappenplan zijn de vragen van scholen 
binnen ons samenwerkingsverband hierover. Bekend is dat scholen 
worstelen met het bedenken van een passend onderwijsaanbod bij 
rekenproblemen, met de tijdsinvestering die daaraan onlosmakelijk 
verbonden is en hoe er binnen een school praktisch invulling 
gegeven kan worden aan dit plan. Bovendien blijkt uit gesprekken 
met leerkrachten dat zij (te) weinig vakinhoudelijke kennis hebben, 
waardoor zij afhankelijk blijven van de methode. Het ontbreekt hen 
aan mogelijkheden voor preventieve maatregelen en tijdige, kleine 
aanpassingen aan de leervorderingen van elke leerling, ter 
voorkoming van rekenproblemen. 
Idealiter maken wij gebruik van het hieronder beschreven
stappenplan om tot een passend onderwijsaanbod te komen voor 
kinderen met rekenproblemen. Daarnaast is ook ruimte voor 
professionalisering van leerkrachten en meer mogelijkheden om
invulling te geven aan differentiatie nodig (bijvoorbeeld extra 
handen en kleinere klassen). Door effectief rekenonderwijs beter 
vorm te geven kunnen (veel) rekenproblemen voorkomen worden of 
beheersbaar blijven. 
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Effectief rekenonderwijs
Expliciete Directe Instructie (afgekort EDI) helpt leerlingen 
stapsgewijs en actief de leerstof eigen te maken, waardoor zij 
succeservaringen opdoen. Recente wetenschappelijke meta-
analyses laten zien dat deze directe instructie goed werkt. Alle 
leerlingen profiteren van deze aanpak, zwakke leerlingen het meest. 
Graag verwijzen wij naar het boek Effectief Rekenonderwijs op de 
basisschool van M. Schmeier, waarin staat beschreven hoe effectief 
rekenonderwijs geboden kan worden. EDI heeft hierin een centrale 
rol. Kort samengevat wordt bij EDI gebruik gemaakt van goed 
geformuleerde lesdoelen, voor de hele groep. Risicoleerlingen 
ontvangen een intensiever aanbod op deze doelen, onder andere 
door middel van verlengde instructie. Door voorkennis op te halen,
komt opgeslagen kennis vanuit het langetermijngeheugen in het 
werkgeheugen terecht. De leerkracht maakt het verband duidelijk 
met de nieuwe leerstof. Nieuwe leerstof is beter te begrijpen als 
deze aan reeds aanwezige kennis wordt gekoppeld. Afhankelijk van 
doel en inhoud kies je een instructievorm, zoals uitleggen, voordoen 
en hardop denken. Tijdens een EDI-les verschuift de 
verantwoordelijkheid van de leerkracht naar de leerlingen: ‘Ik doe 
het voor, we doen het samen, jij doet het zelf’. De lesafsluiting is 
vóór de zelfstandige verwerking. Je laat de leerlingen pas 
zelfstandig werken als minimaal 80% van de leerlingen het lesdoel 
beheerst. Zo voorkom je verkeerd inslijpen van de geïnstrueerde
rekenvaardigheid. Aan het einde van de les oefenen de leerlingen 
zelfstandig de lesstof in, waarbij ze vooral ‘kilometers maken’, zodat 
de leerstof naar het langetermijngeheugen verplaatst. 
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De instructie bij effectief rekenonderwijs werkt volgens de aanpak:
concreet, representatie, model, abstract en toepassing (de 
zogenaamde CRMAT-aanpak, M. Schmeier). Vanuit concreet 
materiaal naar een representatie (tekening), naar een model en 
daarna naar de abstractie (kale som). De laatste stap is de 
toepassing (redactiesom). 

CRMAT-schema
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De rekenontwikkeling binnen de bassischool
Het referentiekader doorlopende leerlijnen rekenen maakt  onder-
scheid in de volgende domeinen:
− Getallen en bewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen 

en delen).
− Verhoudingen (breuken, procenten, verhoudingen en komma-

getallen).
− Meten (geld, lengte, wegen en tijd) en meetkunde (aanzichten, 

plattegronden en routebepalingen).
− Verbanden (tabellen, grafieken).

Getallen en bewerkingen
Met name binnen het domein getallen en bewerkingen is rekenen 
een stapeling van vaardigheden. Om een goede overstap te kunnen 
maken naar de rekenstof van groep 6 is het van belang dat de 
basisrekenvaardigheden, die in groep 3 t/m groep 5 worden 
aangeboden, beheerst worden en daar waar nodig zijn 
gememoriseerd (8-3=5) en geautomatiseerd (7+8=7+3+5=15). 
Deze rekenvaardigheden worden de rekendrempels genoemd:
− Optellen en aftrekken tot 10 ( 4+3, 7- 4).
− Getallenlijn tot 100.
− Optellen en aftrekken over 10 tot 20 (8+7, 15-7).
− Bouwsteensommen tot 100 (47+30, 67-40, 35+7, 35-7).
− De tafels en de deeltafels.
Jarenlang onderzoek door o.a. de Universiteit van Groningen heeft 
uitgewezen dat zwakkere rekenaars veel tijd en oefening nodig 
hebben om de sommen tot 10 en de splitsingen tot 10 te 
automatiseren. Aan het einde van groep 3 moet dit gememoriseerd 
zijn. Echter blijkt dat slechts 15-25% van de leerlingen de 
minsommen tot 10 eind groep 3 heeft gememoriseerd. Bij sommen 
als 15-7 en 56-8 zien we ernstige structurele tekorten in de hele 
basisschool. Bij tekorten aan snelheid belasten kinderen hun 
werkgeheugen overmatig en ontstaan rekenproblemen in de leerstof 
van de hogere lagen van het rekenmuurtje. 
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Het Rekenmuurtje

Fase 3 en 4: 
leerstof
groep 6-7

Fase 2: 
leerstof 
groep 5

Fase 1a/1b:
leerstof 
groep 3 en 4 

De donkergroene bouwstenen zijn de belangrijkste basissommen
(de zogenaamde rekendrempels) die ook vlot geautomatiseerd 
moeten zijn aan het einde van groep 5. 
In de bijlage van dit document is een overzicht van de basis van 
rekenen tot en met groep 5 per groep weergegeven (bijlage 1).

Overige voorwaarden
Tijdens de rekenlessen op school wordt regelmatig een andere taal 
gesproken dan thuis. We hebben het dan over de zogenaamde 
school- en rekentaal. Hoe goed kinderen deze schooltaal beheersen 
is erg bepalend voor hoe succesvol ze op school zijn. Bovendien 
blijkt uit de Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMMS 2015) dat leerlingen die thuis voornamelijk of altijd een 
andere taal spreken, gemiddeld 19 punten lager scoren op de 
rekentoets dan kinderen die overwegend Nederlands spreken. Het is 
dus van belang dat de leerkracht bewust de rekentaal gebruikt, 
maar ook dat leerkrachten zicht hebben op de kennis van de 
rekenbegrippenwoordenschat van de leerlingen. 
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Ernstige rekenproblemen tot en met groep 5
Het vlot beschikken over de basale voorkennis van fase 1a/ 1b en 
de tafels en deeltafels uit fase 2 (zie het Rekenmuurtje), geldt als 
een voorwaarde voor het procedureel correct kunnen oplossen van 
de sommen in de volgende fasen. Algemeen wordt aangenomen dat 
reguliere basisschoolleerlingen bij de overgang van groep 5 naar
groep 6 beschikken over de basale kennisinhouden van de vijf 
rekendrempels, qua accuratesse en vlotheid.  
Wanneer rekenproblemen of een beperkte rekenontwikkeling 
gesignaleerd worden, is het van belang om in kaart te brengen of de 
basale kennisinhouden van de tot dan toe aangeboden 
rekendrempels worden beheerst (zie bijlage 1), bijvoorbeeld met:
− Bouwstenenonderzoek (zie www.swv-passendwijs.nl) in combi-

natie met een tempotoets.
− Profieltoets van Bareka (www.bareka.nl).
Tot en met groep 5 zal het aanbod van de intensieve rekenhulp 
gericht moeten zijn op de beheersing van de vijf rekendrempels. De 
verdere rekenvaardigheid wordt (indien nodig op maat) getoetst 
met behulp van de CITO toetsen (zie bijlage 3). 
Het reguliere rekenaanbod werkt naar het 1S-niveau (streefniveau) 
toe. Wanneer bij een leerling al langere tijd een rekenachterstand 
geconstateerd is en er voldoende intensieve afgestemde hulp is 
gegeven, kan gekozen worden voor het fundamenteel niveau 1F (zie 
daarvoor de checklist ‘Verantwoord kiezen voor fundamenteel 
rekenniveau 1F’ van Stichting Leerplan Ontwikkeling, afgekort SLO). 
Alleen bij hoge uitzondering wordt gekozen voor een eigen leerlijn in 
groep 4 en/of 5 (zie stroomschema bijlage 2). Het betreft hier 
bijvoorbeeld:
− Kinderen waarvoor het meedoen met de instructie in een 

leerjaar lager geen optie is; 
− Kinderen die na een intensieve periode van extra begeleiding, 

een grote achterstand houden van >1 jaar en niet meer mee 
kunnen doen met de instructie van de groep. De kloof is zó groot
dat zij niet meer kunnen aanhaken bij de (verlengde) instructie;
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− Kinderen die zeer moeilijk lerend zijn en behoefte hebben aan 
een specifieke rekendidactiek. 

Kies in bovenstaande gevallen alleen voor een eigen leerlijn als er 
voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
− Er is mogelijkheid tot instructie voor alle taken; géén eindeloos 

zelfstandig werken op werkbladen zonder instructie. Deze 
kinderen hebben juist extra veel instructie en oefening nodig; 

− De school houdt de regie en de verantwoording over de doelen/
de leerlijn, ook wanneer een externe remedial teacher (afgekort 
RT’er) een leerlijn maakt. Met een externe RT’er is op gezette 
tijden contact en worden heldere afspraken gemaakt; 

− Intern begeleider (afgekort IB’er)/leerkracht coacht en/of kijkt 
regelmatig mee bij de instructie; 

− RT’er houdt een logboek bij en stemt af met de leerkracht;
− Er worden mogelijkheden verkend om weer in de methode van 

school in te stromen, bijvoorbeeld in de methode en met 
instructie van een leerjaar lager;

− Er wordt een ontwikkelingsperspectief (afgekort OPP) opgesteld
en deze wordt tussentijds geëvalueerd. Het uitstroomprofiel
wordt met de ouders besproken. 

Mogelijkheden voor invulling eigen leerlijn:
− Instructie op rekendrempels en automatisering (zie bijlage 1). 
− Eigen leerlijn m.b.v. Maatwerk rekenen, eventueel met Passende 

Perspectieven.
− Voor ZML-leerlingen: De Rekenlijn/De Rekenboog.
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Ernstige rekenproblemen vanaf groep 6
Ook voor leerlingen vanaf groep 6 geldt het vlot beschikken over de 
basale voorkennis van fase 1a/ 1b en de tafels en deeltafels uit fase 
2 (zie het Rekenmuurtje) als een voorwaarde voor het procedureel 
correct kunnen oplossen van de sommen in de volgende fasen. Het 
is bij deze leerlingen daarom eveneens van belang om in kaart te 
brengen of de basale kennisinhouden van de tot dan toe 
aangeboden rekendrempels worden beheerst (zie bijlage 1), 
bijvoorbeeld met: 
− Bouwstenenonderzoek (zie www.swv-passendwijs.nl) in combi-

natie met een tempotoets.
− Profieltoets van Bareka (www.bareka.nl). 
De hiaten die hieruit naar voren komen, moeten worden 
meegenomen in het onderwijsaanbod. Er wordt gestreefd naar 
beheersing van de vijf rekendrempels. De verdere rekenvaardigheid 
wordt (indien nodig op maat) getoetst met behulp van de CITO 
toetsen (zie bijlage 3). 
Er zijn leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school en/of 
ouders, het referentieniveau 1F niet halen op 12-jarige leeftijd. Dan 
kan het nodig zijn om keuzes te maken in de leerdoelen vanaf groep 
6 en om passende hulpmiddelen in te zetten. SLO heeft in het 
project Passende Perspectieven een uitwerking van de 
referentieniveaus gemaakt voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Op de site van SLO staat een wegwijzer, de 
drie leerroutes, bijbehorende doelenlijsten en profielschetsen. Deze 
drie leerroutes zijn opgesteld voor het primair onderwijs en te 
downloaden voor verschillende rekenmethodes.

Belangrijk in het werken met de Passende Perspectieven:
− Wanneer gekozen wordt voor Passende Perspectieven moet 

eerst gekeken worden naar het verwachte uitstroomniveau om 
de juiste leerroute te kunnen bepalen (zie schema 1). 

− Check de mogelijkheden om klassendoorbrekend te werken en 
bekijk of de leerling in een lagere groep de instructie kan volgen. 
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− Wanneer er met Passende Perspectieven gewerkt wordt is het 
belangrijk dat de leerkracht de algemene aanwijzingen per groep 
goed doorleest en naleeft. 

− Wanneer alleen vastgehouden wordt aan de aangegeven 
opdrachten van de Passende Perspectieven komen bepaalde 
onderdelen niet of onvoldoende aan bod. 

− Dus is het belangrijk dat er naast het werken met de Passende 
Perspectieven aandacht wordt besteed aan het versterken van 
de basisrekenvaardigheden tot en met groep 5 en daarnaast aan 
de basiskennis m.b.t. meten, tijd, geld, breuken, kommagetallen 
en procenten, rekenmachine. Wanneer met de Passende 
Perspectieven wordt gewerkt moeten er voor deze laatst 
genoemde onderdelen extra oefenstof ingezet worden, omdat 
deze oefenstof anders niet voldoende aan bod komt of het 
aanbod in het (daarop volgende) blok te moeilijk is. 

Schema 1: Leerroutes Passende Perspectieven gerelateerd aan 
uitstroomniveau        
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Leerroute 1
Passende Perspectieven, uitstroom gericht op behalen 
referentieniveau 1F eind groep 8. 
Werken met leerroute 1: 

− Minimumprogramma eigen methode, gericht op uitstroom 
1F. Intensief aanbod, verlengde  intensieve instructie. 
Voorbeeld: Wereld in Getallen (afgekort WIG) 1* in 
combinatie met instructie uit bijwerkboek. Deze leerroutes 
zijn uitgewerkt bij SLO in een routeboekje voor WIG:
www.cedinonderwijs.nl.

− Leerroute 1 via CEDIN (onderwijsbegeleidingsdienst 
Groningen/ Friesland), Passende perspectieven. Deze 
leerroute wijkt niet veel af van 1* in combinatie met het 
bijwerkboek van de WIG. Soms komen niet alle doelen aan 
bod en mag iets extra’s worden overgeslagen. 

− Maatwerk routeboekjes: 10 routeboekjes die leiden naar 
referentieniveau 1F (uitstroom VMBO-B / VMBO-K). Inclusief 
breuken, procenten, kommagetallen, tijd, geld. 
Leerlingen moeten de minimumdoelen van groep 5 beheerst 
hebben om in deze boekjes te kunnen starten. Opbouw: 
meer oefening per onderdeel en er wordt minder geswitcht, 
daarom geschikter voor zwakke rekenaars. Zeer regelmatige 
instructie is een absolute noodzaak voor kinderen die met dit 
programma werken. Deze kinderen hebben dagelijks 
instructie nodig. 

Leerroute 2
Passende Perspectieven, uitstroom gericht op behalen 1F in het 
voortgezet onderwijs. 
Een OPP is noodzakelijk! Beschrijf de tussendoelen in het OPP. 
Gebruik hiervoor: ‘Van kerndoel tot referentieniveau’ van M. van der 
Stap. 
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Werken met Leerroute 2:
− Leerroute 2 via CEDIN, Passende Perspectieven 

(www.cedinonderwijs.nl). Deze leerroute volgt deels de 1*, deels 
het bijwerkboek uit WIG. Ook voor andere methodes uitgewerkt 
(o.a. Wizwijs, Maatwerk, Alles Telt, Pluspunt). Er mag meer 
leerstof worden overgeslagen. Leerroute 2 omvat minder doelen 
dan het bijwerkboek. Daarnaast moet er aanvulling komen voor 
breuken, procenten, kommagetallen, meten, tijd, geld, 
rekenmachine. Dit kan uit:
− Maatwerk. 
− Rekenkikker: boekjes voor tijd, geld, breuken, procenten, 

kommagetallen, metriek, geschikt voor bovenbouwleerlingen 
met IV of V scores. 

− Leerlijn samenstellen aan de hand van Deviant Startrekenen 
Instap en Startrekenen Vooraf (leerstof gericht op het 
werken voorafgaand aan 1F-niveau). Vul aan met extra 
oefeningen uit: Maatwerk, Rekenkikker.

− Meedoen met de instructie van een of twee leerjaren lager met 
minimumprogramma en daarnaast extra leerstof bieden voor 
breuken, procenten, kommagetallen, meten, tijd, geld, 
rekenmachine, zoals hierboven omschreven staat. 

Leerroute 3
Passende Perspectieven, uitstroom gericht op Pro of VSO ZML
OPP is noodzakelijk! Beschrijf de tussendoelen in het OPP. Gebruik 
hiervoor: ‘Van kerndoel tot referentieniveau’ van M. van der Stap. 
Kijk voor doelen op: www.leerlijnen.cedgroep.nl, leerlijn rekenen 
PO: witte doelen. 
Werken met Leerroute 3:
− Leerroute 3 via CEDIN, Passende Perspectieven: Uitgewerkt voor 

alle bekende methodes (o.a. WIG, Wizwijs, Maatwerk, Alles Telt, 
Pluspunt). Er mag veel leerstof worden overgeslagen.
− Veel oefeningen worden overgeslagen. 
− Extra oefeningen aanvullen, vooral gericht op redzaamheid: 

tijd en geld. 
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− Mogelijkheid: www.werkenaanrekenen.nl: P lijn, 
praktijkschool-niveau, A lijn, aanvankelijk niveau. 
Eenvoudige boeken voor klokkijken en geld. 

− Aanvulling tijd en geld mogelijk uit Deviant Startrekenen 
Instap en Startrekenen Vooraf. 

− Geheel eigen leerlijn samenstellen, waarbij de leerling niet meer 
meedoet met Passende Perspectieven uit de eigen methode. De 
doelen staan beschreven bij Passende Perspectieven of kijk bij 
www.leerlijnen.cedgroep.nl naar de doelen. De verwerking kan 
worden samengesteld uit bijvoorbeeld: 
− www.opjeeigenwijze.nl: werkbladen voor kinderen die 

moeilijk leren. 
− Deviant Startrekenen Instap en Startrekenen Vooraf.
− Werken aan rekenen Praktijkschoolboeken.
− Maatwerk (Passende Perspectieven van Maatwerk).

Dyscalculieonderzoek en -verklaring
Zie www.swv-passendwijs.nl (scholen/formulieren/thema’s binnen 
basisondersteuning en/of extra ondersteuning) voor het Protocol 
Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (afgekort 
ERWD) van het Samenwerkingsverband PassendWijs.

Sociaal-emotionele begeleiding bij ernstige rekenproblemen
− Leerling betrekken door doelen inzichtelijk te maken, 

bijvoorbeeld m.b.v. het Rekenmuurtje van Bareka.
− Vergroten zelfkennis door gesprekjes met de leerling m.b.v.

boekjes over dyscalculie, bijvoorbeeld van Balans.
− Vergroten zelfkennis door het kijken van filmpjes over 

dyscalculie, bijvoorbeeld van Klokhuis.
− Voorlichting aan de groep met de leerling samen, bijvoorbeeld 

m.b.v. het Land van Okt. De groep ervaart dan hoe het is om te 
werken met een onbekend getalsysteem.
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Bijlage 1: Overzicht van de cruciale rekendrempels
Uitgewerkt voor groep 1 tot en met groep 5

Kleuters, eigenlijk drempel 0
Besteed bij zwakke rekenaars veel meer tijd aan:
− Getalbegrip tot en met 12.
− Beheersing van rekentaalbegrippen.
− Tellen / synchroon tellen.
− Overzien van kleine hoeveelheden.
− Koppelen van hoeveelheid aan een getal.
− Volgorde getallenrij / relatie tussen getallen.
− Dobbelsteenstructuur.

Intensiever het aanbod door: 
− Op weg naar rekenen (H. van Luit).
− Met sprongen vooruit (J. Menne).
− Rekensprint Getalbegrip t/m 10 (M. Theunissen en M. van 

Oostendorp).

Groep 3: fase 1a en 1b
Besteed bij zwakke rekenaars veel meer tijd aan: 
− Getalbegrip tot 20 : vooruit en terugtellen en tellen met

sprongen van 2, 5, 10; getallen kunnen leggen, verband zien 
tussen eenheden en tientallen; getallen ordenen en aanvullen.

− Sommen tot 10 + en – memoriseren (slechts 15-25 % heeft de 
minsommen tot 10 in E3 gememoriseerd!).

− Splitsingen t/m 10 automatiseren.
− Binnen het tiental kunnen uitrekenen t/m 20 (15-2 en 15-12).
− Over het tiental tot 20 kunnen uitrekenen in stappen met de 

rijgstrategie (8+7 en 13-7).
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Intensiveer het aanbod door middel van: 
− Aandacht voor automatiseren: 

− Sommen en tellen oefenen ‘met de bal’: Zo leer je kinderen 
rekenen (D. Sikkes en L. van der Leeuw).

− Digibordversie Rekensprint Start (M.Theunissen).
− Met sprongen vooruit (J. Menne).
− Drempelspellen van SLO: per drempel van het Rekenmuurtje 

zijn er rekenspellen, die te bestellen zijn bij www.wizz-spel.nl. 
− Rekensprint Start (bij forse automatiseringsproblemen). 

− Aandacht voor getalbegrip: 
− Inzet MAB materiaal en geld.
− Inzet plaatswaardekaarten.
− Inzet Rekensprint Getalbegrip tot 20 (M. Theunissen en M. 

van Oostendorp).
− Aandacht voor rekentaal:  

− Oefen begrippen en gebruik een eenvoudig overzicht, zoals 
de rekenposters Optellen en Aftrekken van 
www.lessenvanlisa.nl.

Groep 4: fase 1a en 1b
Besteed bij zwakke rekenaars veel meer tijd aan: 
− Getalbegrip tot 100: vooruit tellen, terugtellen, tellen met 

sprongen, aanvullen tot tientallen, weten welk tiental ervoor 
komt, verband zien tussen eenheden en tientallen, getallen 
splitsen in honderd / tiental / eenheid (afgekort HTE), volgorde 
getallen.

− Sprong over tiental tot 20 geautomatiseerd M4 (7+8 en 15-7).
− Sprong over tiental tot 100 geautomatiseerd E4 (56+7 en 56-8).
− Eenvoudige tafels (t/m 5 en 10) geautomatiseerd of, afhankelijk 

van de methode: ook de tafels van 6 t/m 10.
− Tafeldiploma’s; herhaald optellen www.ikleerinbeelden.nl: Tafels 

leren door de traptafels; werken met ankerpunten bij de tafels 
volgens de stoplichtmethode Tafeltrix.

− Somtype 56+40 en 56-20; 56+3 en 56-2 naar analogie (niet 
tellend) oplossen.
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Intensiveer het aanbod door middel van: 
− Aandacht voor automatiseren.

− Sommen en tellen oefenen ‘met de bal’: Zo leer je kinderen 
rekenen (D. Sikkes / L. van der Leeuw).

− Digibordversie Rekensprint Start en vanaf januari groep 4 
Rekensprint Basis (M. Theunissen).

− Met sprongen vooruit (J. Menne).
− Drempelspellen van SLO: per drempel van het rekenmuurtje 

zijn er rekenspellen, die te bestellen zijn bij www.wizz-
spel.nl. 

− Rekensprint Start (bij forse automatiseringsproblemen). 
− Aandacht voor getalbegrip: 

− Inzet MAB materiaal en geld.
− Inzet plaatswaardekaarten.

− Aandacht voor de sprong over het tiental, 7+8 en 15-7: 
− Rekenrek en/of rekenblokken met twee kleuren blokken in 2 

rijen van 10 vakken (10 vol maken / terug naar 10).

− www.computermeester.be: brug over de 10 oefenen +
(aanvullen) en – (in vuilnisbak gooien).

− Rekensprint Getalbegrip tot 100 (M. Theunissen en M. van 
Oostendorp), verschijnt najaar 2019. 
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− Aandacht voor redactiesommen: 
− Oefen telkens enkele redactiesommen met de groep: laat 

deze tekenen / in schema zetten (bijvoorbeeld Oefenboeken 
Aandacht voor rekenen, zie
www.wijzeroverdebasisschool.nl).

− Gebruik een stappenplan.
− Oefen met rekentaal (voor-na, meer-minder, verschil, 

samen, verdelen etc.).
− Gebruik een overzicht met rekentaal, zoals ‘Sleutelwoorden 

verhaaltjessommen’ van www.wijzeroverdebasisschool.nl.

Groep 5: fase 2
Besteed bij zwakke rekenaars veel meer tijd aan: 
− Getalbegrip tot 1000.
− Moeilijke tafels automatiseren (6, 7, 8, 9).
− Eenvoudige deeltafels (t/m 5 en 10) automatiseren.
− Moeilijke deeltafels automatiseren (6, 7, 8, 9).

Intensiveer het aanbod door middel van:
− Aandacht voor automatiseren:

− Sommen en tellen oefenen ‘met de bal’: Zo leer je kinderen 
rekenen (D. Sikkes en L. van der Leeuw).

− Digibordversie Rekensprint Basis en vanaf januari 
Rekensprint Extra (M. Theunissen).

− Met sprongen vooruit (J. Menne).
− Drempelspellen van SLO (www.wizz-spel.nl).
− Tafeldiploma’s; herhaald optellen www.ikleerinbeelden.nl:

Tafels leren door de traptafels; werken met ankerpunten bij 
de tafels volgens de stoplichtmethode Tafeltrix.

− Rekensprint Basis (bij forse automatiseringsproblemen). 
− Aandacht voor getalbegrip: 

− Inzet MAB materiaal en geld.
− Inzet plaatswaardekaarten.
− Rekensprint Getalbegrip tot 1000 (M. Theunissen en M. van 

Oostendorp), verschijnt begin 2020.
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− Aandacht voor redactiesommen: 
− Oefen telkens enkele redactiesommen met de groep: laat 

deze tekenen / in schema zetten (bijvoorbeeld Oefenboeken 
Aandacht voor rekenen: www.wijzeroverdebasisschool.nl of
www.redactiesommen.nl).

− Gebruik een stappenplan.
− Oefen met rekentaal (voor-na, meer-minder, verschil, 

samen, verdelen etc.) en gebruik een overzicht met 
rekentaal, 
zoals ‘Sleutelwoorden verhaaltjessommen’ van
www.wijzeroverdebasisschool.nl of de Vertaaltabel van 
www.ikleerinbeelden.nl.

− Verwoord samen hardop.
− Controleer samen.
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Bijlage 2: Stroomschema
Aanbod bij rekenproblemen
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Bijlage 3: Effectief toetsen
Toetsen op maat is van belang om een goed beeld te krijgen van 
het functioneringsniveau (afgekort FN) van de leerling. Wanneer 
bijvoorbeeld een leerling uit groep 7 functioneert op een 
rekenniveau van M5, is het niet zinvol om deze leerling mee te laten 
doen met de klassikale afname van CITO Rekenen & Wiskunde van 
M7. Je weet immers vooraf aan deze afname dat deze leerling een V 
score gaat behalen op de CITO Rekenen & Wiskunde van M7. 
Om te zien of deze leerling een groei heeft doorgemaakt, toets je op 
maat. Wanneer een gemiddelde groei verwacht wordt, kan de 
eerstvolgende reguliere CITO toets afgenomen worden. Is er echter 
sprake van een fors rekenprobleem en is de verwachting dat deze 
leerling in 6 maanden tijd een groei van 2 tot 3 maanden laat zien, 
kun je overwegen om een tussentoets af te nemen (bijvoorbeeld 
CITO M5/E5). Wanneer een leerling op deze CITO toets een III 
score behaalt, is er sprake van een gemiddelde beheersing. Bij een I 
of II score dient doorgetoetst te worden. 
In sommige gevallen kan de technische rekenvaardigheid van 
kinderen hardnekkig achterblijven, en wordt er desondanks al aan 
rekendoelen op een hoger niveau gewerkt. Om dit te evalueren kan
een hiervoor passende CITO toets afgenomen worden, waarbij de 
leerling gebruik maakt van hulpmiddelen. De keuze van de 
hulpmiddelen dient weloverwogen en in overleg met de directie te 
gebeuren en als notitie genoteerd te worden in het 
leerlingvolgsysteem. De groei op de technische rekenvaardigheid 
kan in kaart worden gebracht door een automatiserings- of 
screeningstoets. 
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