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Januari uitval op 

R.v.K. E-scores 

Juni, uitval op R.v.K. 

(CITO). 

 D/E-scores 

 Activiteiten groep 1 

Hulpboek R.v.K. (CITO) 

2012  
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CPS 2010-2011 
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gesprekken 

 

     en/of: 
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 Controle-

opdrachten 
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 Als kleuters leren tel-

len/meten en/of 
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van Luit 

 

         of: 
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Menne 
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Juni, R+W E3 

D/E-scores 

 

Uitval op methode 

gebonden toetsen 
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 diagnosti-

sche ge-

sprekken  

 

Hulpboek 

Rekenen 

groep 3 

of: 

 diagnosti-

sche ge-

sprekken 

en/of  

5 diagnosti-

sche lessen 

 

Diagnostice-

ren en plan-

nen in de 
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Hulpboek rekenen 

CITO, groep 3, 2002 

 

of 

Diagnosticeren en plannen 

in de onderbouw (2008) 

(Programma  Plaatswijzer 

verwijst naar Hulpboek re-

kenen CITO, groep 3) 

of 

www.digilijnrekenen.nl  

 

http://www.digilijnrekenen.nl/
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http://www.digilijnrekenen.nl/
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GROEP 6 T/M 8 Idem Idem 

NDS 
ZAREKI-R 

OPP opstellen 

Idem en 



Overzicht materialen rekenen opgenomen in stroomdiagram 
 

Naam Inhoud Doelgroep  
Hulpboek re-
kenen voor 
kleuters CITO 

Het Hulpboek Rekenen voor kleuters stimu-
leert de vaardigheid in voorbereidend reke-
nen van zwakke leerlingen. Het hulpboek 
sluit aan bij het toetspakket Rekenen voor 
kleuters. Bij elk onderdeel staan controleop-
gaven om meer informatie te krijgen over de 
vaardigheid van een leerling. Ook per onder-
deel een aantal uitgewerkte activiteiten. 

Kleuters 

 
Hulpboek re-
kenen, CITO 

Er zijn acht Hulpboeken. De hulpboeken 
worden per groep verkocht en bestaan uit 
twee delen. Ze bevatten didactische mate-
rialen, uitgewerkte lessen en kopieerbare 
observatiebladen. Ook in te zetten bij de 
nieuwe toetsen Rekenen-Wiskunde. In prin-
cipe zijn de lessen bedoeld voor groepsge-
wijze ondersteuning van rekenzwakke leer-
lingen, maar de lessen kunnen ook individu-
eel worden gebruikt. 

Groep 3 t/m 6 

 
Diagnosticeren 
en planning in 
de onderbouw 
CITO 

Met de pakketten Diagnosticeren en plan-
nen wordt het niveau van denken en reke-
nen van groepen leerlingen en individuele 
leerlingen onderzocht. De rekenstrategieën 
worden vastgesteld en op basis daarvan 
worden geschikte leerdoelen opgesteld en 
worden leeractiviteiten uit de hulpboeken 
geselecteerd of leeractiviteiten ontworpen. 
De pakketten zijn zowel geschikt voor 
groepsgewijze als individuele diagnostiek. 

Groep 3 t/m 5 

 
Peilingsge-
sprekken CPS 

In onderstaande twee mappen ‘als kleuters 
leren tellen’ en ‘als kleuters leren meten’ 
worden handreikingen gegeven om peilings-
gesprekken te voeren met kleuters.  

Kleuters  

Als kleuters 
leren tellen 
CPS 

Deze map geeft achtergrondinformatie over 
de wijze waarop kleuters leren tellen en 
getalbegrip ontwikkelen. Om zicht te krijgen 
op wat de kleuter weet en kan, en hoe hij/zij 
denkt/redeneert door middel van gesprek-
ken en spelletjes. Daarnaast handreikingen 
voor het voeren van peilingsgesprekken met 
jonge kinderen.  

Kleuters 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=hulpboek%20rekenen%20cito&source=images&cd=&cad=rja&docid=H5L6WH48wjJYxM&tbnid=aPhskrGgKyCf6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cito.nl/nl/Onderwijs/Primair%20onderwijs/alle_producten/e32483e52f40448387eda63bc0ad61dc.aspx?cachekey%3Db185d47e-0300-4f8d-a79b-2d32fad4930f&ei=8IklUvetOoK30QXawIDwAQ&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNHjlr3LSNRb-xPLtQUkKMLW42kS2g&ust=1378278196772343
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=hulpboek%20rekenen%20cito&source=images&cd=&cad=rja&docid=qBcf0wB_OSuPkM&tbnid=1Uza_4ZqjygH8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cito.nl/nl/onderwijs/primair%20onderwijs/alle_producten/59769c4c490f4b1398025f848ee5e24c.aspx&ei=1YklUsqbCIbK0QXy2IGgDg&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNHjlr3LSNRb-xPLtQUkKMLW42kS2g&ust=1378278196772343


Als kleuters 
leren meten 
CPS 

Deze map geeft informatie over de wijze 
waarop kleuters zich ontwikkelen op de do-
meinen meten en meetkunde. Om zicht te 
krijgen op wat een kleuter weet en kan, en 
hoe hij/zij denkt/redeneert door middel van 
gesprekken en spelletjes. Daarnaast hand-
reikingen voor het voeren van peilingsge-
sprekken met deze kinderen. 

Kleuters 

 

Gecijferd be-
wustzijn CPS 

Deze werkmap biedt naast theorie veel acti-
viteiten en lessen om (voorbereidend) reke-
nen met kleuters vorm te geven en tijdig 
achterstanden te signaleren. Kan volgen op 
‘als kleuters leren tellen’. 

Kleuters 

 
Op weg naar 
rekenen, van 
Luit 

Remediërend programma voor kleuters.  
Het programma is speciaal ontwikkeld voor 
kleuters met een beperkt getalbegrip. Het 
programma bevat een intensieve vorm van 
herhaling, kleine taakgerichte subdoelen en 
heldere materialen, zodat de kleuters zonder 
achterstand aan het formele rekenen in 
groep 3 kunnen beginnen. 

Kleuters 

 
Met sprongen 
vooruit, Men-
ne 

Dit programma is gericht op het versterken 
van de rekenvaardigheid tot 100 bij zwakke 
rekenaars. Het legt de nadruk op het klassi-
kaal oefenen van basale vaardigheden als 
voorbereiding op het rekenen tot 100. Daar-
naast wordt veel aandacht besteed aan het 
aanleren van de rijgstrategie en het gebruik 
van de lege getallenlijn. 

Groep 1 t/m 8 

 

Sikkes, mees-
ter met de bal 

Douwe Sikkes oefent met zijn leerlingen 
dagelijks honderden sommen. Hij bouwt de 
opdrachten systematisch op en oefent 
klassikaal, waarbij hij zorgvuldig elke som 
afstemt op het niveau van het individuele 
kind. Douwe maakt tijdens het oefenen ge-
bruik van een bal. Hij roept een som,  
zegt dan de naam van de leerling die de som 
hardop moet uitrekenen 
en werpt dat kind de bal toe. Alle leerlingen 
zijn tijdens het klassikaal oefenen zeer ge-
concentreerd. Sikkes’ methode is inzetbaar 
voor alles wat geautomatiseerd moet wor-
den 

Groep 3 t/m 8 

 

http://www.graviant.nl/media/catalog/product/cache/1/image/800x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/o/p/op-weg-naar-rekenen-overzicht_1.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=aPIgobA7z3k2EM&tbnid=2ENHh6wLsn2AsM:&ved=&url=http://directie-tandem.blogspot.com/2011/10/met-sprongen-vooruit.html&ei=AIwlUqG0PMamtAbz-oGgAQ&psig=AFQjCNEWA2rA4kcHyPIXyMdpUMliDjWY5Q&ust=1378278785052567
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=douwe%20sikkes%20meester%20met%20de%20bal&source=images&cd=&cad=rja&docid=tehhTtuv533pdM&tbnid=Tm5yROFdD_3TiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zoleerjekinderenrekenen.nl/publicaties.htm&ei=AY4lUsOsFcaG0AXfoYCACQ&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNGJuDETbS36qiw4c1kg0YPhNi3wDw&ust=1378279280609248


Rondje reken-
spel 

Rondje Rekenspel bevat een groot aantal 
spellen voor groep 1 t/m 8 van het basison-
derwijs. De spellen gaan specifiek in op cru-
ciale leermomenten uit de leerlijn getalbe-
grip. Door de spellen in te zetten naast regu-
liere methoden, oefenen en onderhouden 
leerlingen hun basisvaardigheden rekenen 
op hun eigen niveau.  
- set 1 Getalkaarten tot 20 
- set 2 Getalkaarten tot 100 
- set 3 Getallen tot 1000 
- set 4 Breuken en kommagetallen. 
Kaartjes zijn gratis te downloaden. 

Groep 1 t/m 8 

 

Rekenmakkers Stenvert Rekenmakkers bevatten extra oe-
fenstof voor alle aspecten van rekenen. Het 
materiaal is zelfinstruerend en -corrigerend 
en geschikt om te differentiëren met oefen-
stof op elk niveau. Zowel oefenen binnen 
context, als inslijpen en automatiseren. De 
bloks sluiten aan bij de toetsen van het Cito-
leerlingvolgsysteem. Ze zijn inzetbaar als 
remediërend materiaal (bijv. na de Cito-
toets). 

Groep 3 t/m 8 

 

VLOT 'Vlot' is een methode voor onderzoek van en 
hulp aan kinderen met ernstige en minder 
ernstige rekenproblemen. Belangrijk punt 
binnen deze methode is de speciale aan-
dacht om bij het werken met een lineaire 
vijfstructuur via een vaste werkwijze te ko-
men van een werkmodel tot een denkmodel. 
Het uitgangspunt is de rijgstrategie. 

Groep 3 t/m 8  

Rekenprikjes Programma als aanvulling op reguliere re-
kenles voor automatiseren en memoriseren 
van optellen en aftrekken tot twintig. Re-
kenprikjes zijn korte klassikale oefeningen 
gericht op het automatiseren van het reke-
nen tot 10 en het overschrijden van het tien-
tal tot 20. Het grote voordeel hierbij is dat 
het nauwelijks aanpassingen van de metho-
de en de organisatie vraagt. De 'Prikjes' vra-
gen ongeveer drie keer in de week vijf minu-
ten tijd en dit kan dan vaak in de plaats van 
bijvoorbeeld de tempodictees in de metho-
de. 

Groep 3 t/m 5 

 

Rekenwerkge-
sprek CPS 

Het Reken(werk)gesprek is een praktisch 
instrument waarmee leraren in het basison-
derwijs het dagelijkse rekenwerk van leer-
lingen kunnen analyseren. Het doel hiervan 
is om tot een betere afstemming op de on-
derwijsbehoeften van de leerlingen te ko-
men. Dia’s van de werkwijze zijn op internet 

Groep 3 t/m 8 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=rondje+rekenspel&source=images&cd=&cad=rja&docid=Se6lWy5ZRLGHXM&tbnid=EwmIP253nHxoPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.microwebedu.nl/bestellen/slo/?action%3Dorder.search%26search%3D1.5586.365&ei=nZAlUv-dPMi80QXAuoCIBg&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNEJEGeeEWWuTvZfmgAnD07HtoinZA&ust=1378279928181902
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=methode%20VLOT%20rekenen&source=images&cd=&cad=rja&docid=kTxh4XJW75JsGM&tbnid=skTmlVNTAAIGgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://webwinkel.cedgroep.nl/Producten/Basisonderwijs/Rekenprikjes.aspx&ei=FZMlUsLMMtGa0QXVw4HICw&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNGfpftY_17nxMk2j-OTbFW1jw3rTQ&ust=1378280569572928


te vinden. 

Vertaalcirkel Contextopgaven vertalen naar 6 situaties.   
Het gaat dan over het geven van betekenis 
aan bewerkingen,het werken met de 
vertaalcirkel. Elk op te lossen probleem kun 
je op verschillende manieren weergeven of 
representeren. 
– Je kunt een probleem weergeven in een 
som of formule (F). 
– Je kunt een situatie spelen met concreet 
materiaal, kinderen of poppen (S). 
– Je kunt een gebeuren weergeven in een 
verhaal (V). 
– Je kunt een handeling uitvoeren met blok-
jes of fiches (H). 
– Je kunt een probleem schetsen of tekenen 
(T). 
– Je kunt een probleem weergeven op de 
getallenlijn (G). 

Groep 1 t/m 8 
(Voor groep 1 
t/m 3: vertaal-
cirkel voor 
kleuters) 

 

Rekentuin UvA Webapplicatie, adaptief, aparte spellen per 
rekendomein, voor oefenen en meten van 
vaardigheid. In Rekentuin kunnen spelers 
een tuintje met plantjes onderhouden door 
regelmatig rekenspellen te spelen. Ieder 
plantje in de tuin staat voor een rekendo-
mein en een bijbehorend rekenspel. Het 
plantje groeit afhankelijk van het succes. 
Wanneer de spellen goed geoefend worden 
verschijnen er vanzelf weer nieuwe plantjes 
van nieuwe rekendomeinen. 

Groep 1 t/m 8 

 

Maatwerk Maatwerk rekenen is een multimediale me-
thode voor remediërend rekenen in het ba-
sisonderwijs en speciaal onderwijs. De me-
thode is opgedeeld per onderwerp en be-
staat uit 5 delen. Ieder deel bestaat uit een 
map en een computerprogramma. Steeds 
kan worden gekozen voor toetsen en oefe-
nen op papier of digitaal. 

Groep 3 t/m 8  

 
Nieuwsreke-
nen CED 

Nieuwsrekenen is een programma dat te 
gebruiken is als een aanvulling op uw regu-
liere rekenmethode. Het is ontwikkeld door 
de makers van Nieuwsbegrip. Wekelijks een 
half uur extra lestijd te besteden aan toepas-
singsopgaven. Hiermee worden leerlingen 
voorbereid op de referentieniveaus rekenen. 

Groep 4 t/m 8 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=nieuwsrekenen%20ced&source=images&cd=&cad=rja&docid=C46JQ5eUSMZcnM&tbnid=6Tv1O0raiCbf_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.leermiddelenplein.nl/php/detail.php?id%3D165865&ei=U5slUtPBDYWf0QWw8oCICg&psig=AFQjCNHjdiF-yjCL_EcGSEdUJewBAfVXEQ&ust=1378282676371283


Passende per-
spectieven, 
leerroutes 

Het project Passende Perspectieven richt 
zich op leerlingen in het basisonderwijs, spe-
ciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs 
waarvan verwacht wordt dat die referentie-
niveau 1F niet gaan halen op 12-jarige leef-
tijd. Het betreft een gedifferentieerde groep, 
waarbij de reden waarom ze 1F niet halen 
nogal kan verschillen. Passende Perspectie-
ven maakt vanwege deze diversiteit onder-
scheid in drie groepen leerlingen. Het doel 
voor de eerste groep is, dat zij 1F alsnog 
haalt op 12-jarige leeftijd. De tweede groep 
haalt 1F in het vervolgonderwijs en de derde 
groep haalt 1F op onderdelen niet. Per groep 
zijn doelenlijsten en leerroutes ontwikkeld, 
zodat er uiteindelijk drie sets doelen en bij-
behorende leerroutes zijn. 
 
Voor de diverse rekenmethoden zijn uit-
werkingen van de Passende Perspectieven 
gemaakt. Hoewel deze uitwerkingen onder-
ling verschillen, geldt voor de meeste 
methoden dat er overzichten op opgaven-
iveau beschikbaar zijn per blok, week en les 
waarin aangeven wordt wat Passende Per-
spectieven aanraadt voor leerroute 1, 2 en 3. 
De doelenlijst van SLO is hierbij als uitgang-
spunt gebruikt.  De  uitwerkingen per 
methode zijn te vinden op www.cedin.nl 

  

 

www.digilijnre
kenenen.nl 

Digilijn Rekenen biedt een overzicht van 
leerlijnen voor de voornaamste leerstofdo-
meinen voor rekenen in groep 1 tot en met 5 
a 6. Een leerlijn bestaat uit een reeks leer-
stappen die worden toegelicht en voorzien 
van illustratieve videofragmenten en sugges-
ties voor activiteiten. 

Groep 1 t/m 6  

 

Drieslagmodel Het drieslagmodel laat zien hoe een contex-
topgave, via 3 stappen, aangepakt kan 
worden: 
1. Oriëntatie op de context om zo tot een 
bewerking (kale som) te komen. Het gaat 
daarbij vooral om betekenisverlening.  
2. Vanuit de bewerking (concrete som) voert 
de leerling de bewerking uit en komt tot een 
oplossing. Dit is de uitvoering van de opgave, 
de leerling rekent de bewerking uit. 
3. Vanuit de uitvoering van de opgave komt 
een oplossing/antwoord. De leerling re-
flecteert op de context om te controleren of 
het gevonden antwoord zou kunnen klop-
pen. Daarnaast kan de leerling reflecteren 

Groep 3 t/m 8  

 
 
 
 

http://www.cedin.nl/


om te kijken of de oplossingsstrategie wel 
goed was/de meest handige was/er een 
andere manier makkelijker is. 

Handelings-
model 

Het handelingsmodel is een didactisch mod-
el voor de leerkracht. Het model laat zien dat 
leerlingen een bewerking uit kunnen voeren 
op verschillende handelingsniveaus. De han-
delingsniveaus lopen van concreet naar ab-
stract. Het handelingsniveau waarop de leer-
ling rekent is uitgangspunt voor de nieuwe 
instructie. Het handelingsmodel kan ook als 
diagnostisch model gebruikt worden. Be-
langrijkste vraag is daarbij: welke kennis en 
vaardigheden beheersen de leerlingen op 
welk handelingsniveau?  
Op elk niveau van het handelingsmodel is 
het van belang om leerlingen te laten ver-
woorden wat zij gedaan hebben om tot een 
antwoord te komen. Ook de leerkracht kan 
verwoorden wat hij/zij doet tijdens een op-
dracht. Op elk niveau is de leerling bezig met 
mentaal handelen. Het is de bedoeling dat 
de leerling door het handelen en verwoor-
den wat hij/zij doet steeds op een hoger 
mentaal handelings-niveau komt 

Groep 3 t/m 8  

 
 
 
 
 

Rekensprint 
Start 

Rekensprint Start is een remediërend pro-
gramma voor het oefenen van hoeveel-
heidsbegrip, getalbegrip, tellen en de be-
werkingen tot 10 en tot 20 binnen het tien-
tal. Het is ontwikkeld voor kinderen die extra 
oefening nog hebben met de voorbereiden-
de rekenvaardigheden en het rekenen tot 10 
en tot 20. Daarnaast oefent Rekensprint 
Start het tellen en getalbegrip tot 20. 

Vanaf medio 
groep 2 of 
groep 3 

 
 

 

Rekensprint Rekensprint is een pakket voor rekenzwakke 
leerlingen met automatiseringsproblemen 
tot 20 en tot 100 (basisbewerkingen). De 
rekentrainingen bevatten een programma 
voor 40 weken met weekkaar-
ten, volgformulieren en setjes sprintkaarten. 
De aanpak adviseert 4 keer per week 15 
minuten oefenen. 

Vanaf januari 
groep 4, groep 
5 en 6 

 

Rekensprint 
extra 

De trainingsaanpak Rekensprint Extra is de 
opvolger van Rekensprint en is bedoeld voor 
oudere rekenzwakke leerlingen met auto-
matiseringsproblemen tot 1000 en het tellen 
en getalbegrip tot 10.000. De rekentrainin-
gen bevatten een programma voor 40 we-
ken met weekkaarten, volgformulieren 
en setjes sprintkaarten. De aanpak adviseert 
4 keer per week 15  minuten oefenen. 

Groep 5 t/m 8 
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