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Tussendoelen domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip 
 

Eind groep 2 
 

De leerling … 
 

Eind groep 3 
 
De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2, ook op het 

niveau van groep 3 
 en … 

Eind groep 4 
 
De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 en 3, ook 

op het niveau van groep 4 
 en … 

Eind groep 5 
 
De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 4, ook 

op het niveau van groep 5 
 en … 

HELE GETALLEN 

 kan de telrij opzeggen tot ten minste 20. 
 kan vanuit elk getal tot 20 verder tellen en 

vanuit elk getal onder 10 terugtellen. 
 herkent en gebruikt rangtelwoorden tot ten 

minste 10: eerste, tweede, derde, 
enzovoort. 

 herkent begrippen rond de telrij en kan deze 
handelend gebruiken in concrete situaties: 
verder, door, terug, naast, tussenin, 
(er)voor, (er)na, eerste, laatste. 

 kan hoeveelheden tot ten minste 12 
schatten, precies tellen (resultatief) en 
weergeven (neerleggen, tekenen). 

 kan hoeveelheden tot ten minste 20 
vergelijken en ordenen: 'meer', minder', 
'evenveel', 'meeste', 'minste'. 

 herkent hoeveelheidsbegrippen en kan deze 
handelend gebruiken in concrete situaties: 
meer, minder, evenveel, meeste, minste, 
veel, weinig, samen, niets, alles. 

 herkent kleine hoeveelheden tot ten minste 
6, zonder tellen, eventueel door gebruik te 
maken van patronen en structuren. 

 kan verkort tellen van hoeveelheden tot ten 
minste 12 door gebruik te maken van 
patronen en structuren (bv.: handen, 
dobbelsteenpatronen). 

 kan de telrij opzeggen tot ten minste 100 en 
kan vanuit elk getal verder tellen en 
terugtellen. 

 kan hoeveelheden tot ten minste 100 
vergelijken en ordenen op ‘meer’, minder’, 
‘evenveel’, ‘meeste’, ‘minste’. 

 kan hoeveelheden tot ten minste 20 vlot 
overzien en verkort tellen door gebruik te 
maken van patronen en structuren (bv.: 
handen, turven, vijfstructuur). 

 kan de getallen 0 tot ten minste 100 lezen 
en uitspreken. 

 kan getallen tot ten minste 20 vergelijken, 
ordenen en globaal en precies op een 
getallenlijn plaatsen. 

 weet of getallen dichtbij of verder uit elkaar 
liggen in de getallenrij tot ten minste 20 (bv.: 
Welk getal ligt dichterbij 10: 13 of 5?). 

 weet dat getallen verschillende 
betekenissen hebben en kan daar 
voorbeelden bij noemen. 

 kan kritisch denken en redeneren over de 
telrij, hoeveelheden en getallen tot ten 
minste 20 in probleemsituaties (bv.: Josien 
en Aref wonen allebei op nummer 12. Maar 
niet bij elkaar in huis. Hoe kan dat?). 

 kan verder tellen en terugtellen tot ten 
minste 100 met sprongen van 2, 5 (de 
vijfvouden) en 10. 

 kan hoeveelheden tot ten minste 100 
schatten, precies tellen en weergeven 
(neerleggen, tekenen), ook door te 
structureren (zoals in groepen van 10) 

 kan (gestructureerde) hoeveelheden en 
aantallen tot ten minste 100 vergelijken en 
ordenen. 

 kan getalsymbolen, hoeveelheden en 
telwoorden tot ten minste 100 aan elkaar 
koppelen. 

 kan hoeveelheden en getallen tot ten minste 
100 splitsen in en samenstellen met 
tientallen en eenheden. 

 kan getallen tot ten minste 100 schrijven. 
 kan de positiewaarde van cijfers in getallen 

tot ten minste 100 benoemen. 
 doorziet de tientallige structuur in de telrij en 

in getallen tot ten minste 100 en kan deze 
uitleggen. 

 kan interne en externe structuren van 
getallen tot ten minste 100 bedenken 
(interne structuren: 100 is 50 en 50; 100 is 2 
maal 50; 100 is 5 maal 20 (denkend aan 
geld); externe structuren: 98 ligt vlak bij 100; 
27 ligt in de buurt van 30. 

 kan willekeurige delen van de telrij tot ten 
minste 1000 opzeggen en vanuit elk getal 
verder tellen en terugtellen, ook met 
sprongen van 10 en 100. 

 kan hoeveelheden tot ten minste 1000 
schatten, precies tellen en weergeven 
(neerleggen, tekenen), ook door gebruik te 
maken van structureren (zoals groepen van 
100 en 10). 

 kan (gestructureerde) hoeveelheden en 
aantallen tot ten minste 1000 vergelijken en 
ordenen. 

 kan hoeveelheden tot ten minste 1000 
splitsen in en samenstellen met 
honderdtallen, tientallen en eenheden. 

 kan getallen tot ten minste 1000 lezen, 
uitspreken en schrijven. 

 kan de positiewaarde van cijfers in getallen 
tot ten minste 1000 benoemen. 

 kan getallen onder 1000 splitsen in en 
samenstellen met honderdtallen, tientallen 
en eenheden. 

 doorziet de tientallige structuur in de telrij en 
in getallen tot ten minste 1000 en kan deze 
uitleggen. 

 kan interne en externe structuren van 
getallen tot ten minste 1000 bedenken 
(interne structuren: 1000 is 500 en 500; 
1000 is 4 x 250; externe structuren: 998 ligt 
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Eind groep 2 
 

De leerling … 
 

Eind groep 3 
 
De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2, ook op het 

niveau van groep 3 
 en … 

Eind groep 4 
 
De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 en 3, ook 

op het niveau van groep 4 
 en … 

Eind groep 5 
 
De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 4, ook 

op het niveau van groep 5 
 en … 

 kan hoeveelheden tot ten minste 12 
representeren met bijvoorbeeld vingers, 
streepjes, stippen. 

 kan de getalsymbolen 0 tot en met 10 lezen. 
 kent de volgorde van de getalsymbolen in 

de getallenrij tot ten minste 10. 
 kan getalsymbolen, telwoorden en 

hoeveelheden tot ten minste 10 koppelen 
aan elkaar. 

 kan kritisch denken en redeneren over de 
telrij, hoeveelheden en getallen tot ten 
minste 10 in probleemsituaties (bv.: Als je er 
ergens 'vijf' van hebt, is dat veel? Vijf 
knuffels? Vijf fietsen? Vijf hagelslagjes op je 
boterham?). 

 kan getallen tot ten minste 100 vergelijken, 
ordenen en globaal en precies op een 
getallenlijn plaatsen. 

 kan getallen tot ten minste 100 plaatsen 
tussen andere getallen en kan de orde van 
grootte vergelijken. 

 weet wat 'even' en 'oneven' is en kan van 
getallen tot ten minste 100 aangeven of ze 
even of oneven zijn. 

 kan kritisch denken en redeneren over de 
telrij, hoeveelheden en getallen tot ten 
minste 100 in probleemsituaties (bv.: Zijn er 
precies 100 sommen met het antwoord 
100?). 

vlak bij 1000; 489 ligt dichter bij 500 dan bij 
400. 

 kan getallen tot ten minste 1000 vergelijken, 
ordenen en globaal en precies op een 
getallenlijn plaatsen. 

 kan getallen tot tenminste 1000 positioneren 
tussen andere getallen en kan de orde van 
grootte vergelijken. 

 kan getallen tot ten minste 1000 afronden 
op honderdtallen (bv.: 879 afronden naar 
900 en 813 afronden naar 800). 

 kan kritisch denken en redeneren over de 
telrij, hoeveelheden en getallen tot ten 
minste 1000 in probleemsituaties (bv.: 
Hoeveel getallen zijn er tot 1000 met één 9 
erin? Hoe zoek je dat uit?). 

DECIMALE GETALLEN 

    weet wat de komma betekent in geld-
bedragen (met twee cijfers achter de 
komma) en kan decimale getallen in de 
context van geld uitspreken en schrijven. 

 kan decimale getallen in de context van geld 
met twee cijfers achter de komma 
vergelijken en ordenen (bv.: € 7,05 is meer 
dan € 6,95). 

BREUKEN* *doelen bij de breuk als verhouding worden beschreven bij het domein Verhoudingen 

    kent de betekenis van de begrippen: heel, 
half, kwart, de helft, halveren, verdubbelen, 
deel en geheel. 
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Eind groep 6 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 5, ook 

op het niveau van groep 6  
 en … 

Eind groep 7 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 6, ook 

op het niveau van groep 7 
 en … 

Eind groep 8 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 7, ook 

op het niveau van groep 8  
 en … 

Concretisering van Referentieniveau 1S 
 

De leerling … 

HELE GETALLEN 

 kan getallen tot ±100.000 lezen, uitspreken 
en schrijven en weet dat grote hele getallen 
zowel met een punt als met een spatie 
geschreven kunnen worden  
(46.389 en 46 389). 

 kan in de telrij tot ±100.000 doortellen en 
terugtellen met sprongen van een, tien, 
honderd, duizend, tienduizend en 
veelvouden hiervan. 

 kan getallen tot ±100.000 vergelijken, 
ordenen en zowel globaal als precies op 
een getallenlijn plaatsen. 

 kan hele getallen tot ±100.000 afronden op 
honderdtallen en duizendtallen. 

 kan hele getallen tot ±100.000 splitsen in en 
samenstellen met tienduizendtallen, 
duizendtallen, honderdtallen, tientallen en 
eenheden en kan de positiewaarde van 
cijfers in een getal benoemen. 

 kan de decimale structuur in ons 
getallensysteem met hele getallen tot 
±100.000 uitleggen. 

 kan kritisch denken en redeneren over 
getallen tot ±100.000 in probleemsituaties 
(bv.: Welke steden hebben ongeveer 
100.000 inwoners? Vind je dat grote 
steden?). 
 

 kan getallen tot ±1 miljoen lezen, uitspreken 
en schrijven en kent specifieke benamingen 
van getallen zoals 'een ton', 'een (half) 
miljoen', 'driekwart'. 

 kan in de telrij tot ±1 miljoen doortellen en 
terugtellen, op basis van de structuur in de 
telrij en de structuur van getallen. 

 kan getallen tot ±1 miljoen vergelijken, 
ordenen en zowel globaal als precies 
plaatsen op een getallenlijn. 

 kan hele getallen tot ±1 miljoen afronden, 
waarbij het doel de nauwkeurigheid van de 
afronding bepaalt (bv.: Het aantal inwoners 
van Ariks is 371.389. Dit mag ik afronden 
naar 370.000. Maar niet naar 400.000, dat 
zou wel een erg grove afronding zijn.). 

 kan hele getallen tot ±1 miljoen 
samenstellen met en splitsen in 
honderdduizendtallen, tienduizendtallen, 
duizendtallen, honderdtallen, tientallen en 
eenheden en kan de positiewaarde van 
cijfers in een getal benoemen. 

 kan de decimale structuur in ons 
getalsysteem met hele getallen tot ±1 
miljoen uitleggen. 

 kan kritisch denken en redeneren over 
getallen tot ±1 miljoen in probleemsituaties. 

 kan hele getallen lezen, uitspreken en 
schrijven (zowel met spatie als punt) en kent 
speciale benamingen van getallen zoals 
miljoen, miljard. 

 kan doortellen en terugtellen op basis van 
de structuur in de telrij en de structuur van 
hele getallen. 

 kan hele getallen vergelijken, ordenen en 
zowel globaal als precies plaatsen op een 
getallenlijn. 

 kan hele getallen afronden, waarbij het doel 
de nauwkeurigheid van die afronding 
bepaalt. 

 kan grote getallen afronden en noteren met 
cijfers en met woorden (bv.: 1.425.000 is 
ruim 1,4 miljoen). 

 kan hele getallen splitsen in en 
samenstellen met miljoenen, 
honderdduizendtallen, tienduizendtallen, 
duizendtallen, honderdtallen, tientallen en 
eenheden. 

 kan de decimale structuur in ons 
getallensysteem met hele getallen 
uitleggen. 

 kan kritisch denken en redeneren over hele 
getallen in probleemsituaties. 

 
 

 kan hele getallen uitspreken en schrijven en 
weet dat grote hele getallen zowel met een 
punt geschreven worden als met een spatie 
(bv.: 65.389 of 6 789 231). 

 kan betekenis geven aan getallen door ze te 
relateren aan toepassingssituaties uit het 
dagelijks leven, waaronder ook begrip 
hebben van 'miljoen' en 'miljard'. 

 weet dat getallen verschillende 
betekenissen hebben en dat ermee 
gerekend kan worden zowel in contexten als 
in wiskundetaal. 

 begrijpt dat de grootte van getallen relatief 
is, afhankelijk van de context waarin de 
getallen worden gebruikt en kan hierover 
redeneren. 

 kan in de telrij doortellen en terugtellen, ook 
schriftelijk, op basis van de structuur in de 
telrij en de structuur van getallen. 

 begrijpt en kan uitleggen hoe ons tientallig 
positiestelsel is opgebouwd en kent daarbij 
de waarde van cijfers en hun plaats in 
getallen (miljarden - miljoenen - 
honderdduizendtallen - tienduizendtallen- 
duizendtallen - honderdtallen - tientallen - 
eenheden - tienden - honderdsten - 
duizendsten). 
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Eind groep 6 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 5, ook 

op het niveau van groep 6  
 en … 

Eind groep 7 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 6, ook 

op het niveau van groep 7 
 en … 

Eind groep 8 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 7, ook 

op het niveau van groep 8  
 en … 

Concretisering van Referentieniveau 1S 
 

De leerling … 

 kan hele getallen splitsen in en 
samenstellen met miljarden, miljoenen, 
honderdduizendtallen, tienduizendtallen, 
duizendtallen, honderdtallen, tientallen, 
eenheden op basis van het tientallig stelsel 
en kan aanvullen tot deze ronde getallen. 

 kan hele getallen tot ±1 miljard afronden, 
waarbij het doel (en eventueel de context) 
de nauwkeurigheid van de afronding 
bepaalt. 

 kan hele getallen vergelijken, ordenen en op 
de getallenlijn plaatsen. 

 weet wat de begrippen 'kleiner dan' en 
'groter dan' in de context van getallen 
betekenen. 

DECIMALE GETALLEN 

 kan decimale getallen tot en met twee 
decimalen lezen, uitspreken en schrijven.  

 kan betekenis geven aan decimale getallen 
in het dagelijks leven met één en twee 
decimalen (zoals 0,4 en 1,25 binnen de 
context van geld, meten). 

 kan decimale getallen met één en twee 
decimalen vergelijken, ordenen en op een 
getallenlijn plaatsen.  

 kan decimale getallen met een en twee 
cijfers achter de komma splitsen in en 
samenstellen met helen, tienden en 
honderdsten (bv.: 3,25 = 3 + 0,2 + 0,05). 

 kan de decimale structuur in ons 
getallensysteem met getallen tot en met één 
en twee decimalen uitleggen. 

 kan decimale getallen tot en met drie cijfers 
achter de komma lezen, uitspreken en 
schrijven. 

 begrijpt dat naarmate er meer cijfers achter 
de komma staan, het decimale getal een 
steeds verdere verfijning geeft (bv.: 2,16 
meter is een nauwkeuriger meetresultaat 
dan 2,1). 

 kan betekenis geven aan decimale getallen 
en voorbeelden noemen van contexten 
waarin deze decimale getallen gebruikt 
worden. 

 kan decimale getallen lezen, uitspreken en 
schrijven. 

 kan decimale getallen vergelijken, ordenen, 
op een getallenlijn plaatsen. 

 kan decimale afronden op honderdsten, 
tienden en een geheel getal.  

 kan decimale getallen splitsen in en 
samenstellen met helen, tienden, 
honderdsten en duizendsten.  

 kan de structuur in ons getallensysteem met 
hele getallen en decimale getallen 
uitleggen. 

 kan betekenis geven aan decimale getallen, 
ook meer complexe decimale getallen 
(zoals 0,384). 

 weet wat decimale getallen zijn en hoe je 
die leest, uitspreekt en schrijft. 

 kan decimale getallen vergelijken, ordenen 
en op een getallenlijn plaatsen. 

 kan decimale getallen splitsen in en 
samenstellen met helen, tienden, 
honderdsten en duizendsten. 

 kan decimale getallen afronden op een 
geheel getal, zowel kaal als in context- 
situaties. En kan afronden volgens de 
afrondingsregels, ook in de context van 
geld. 
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Eind groep 6 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 5, ook 

op het niveau van groep 6  
 en … 

Eind groep 7 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 6, ook 

op het niveau van groep 7 
 en … 

Eind groep 8 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 7, ook 

op het niveau van groep 8  
 en … 

Concretisering van Referentieniveau 1S 
 

De leerling … 

 kan kritisch denken en redeneren over 
decimale getallen met één en twee cijfers 
achter de komma in probleemsituaties (bv.: 
Waarom gebruiken we kommagetallen?). 

 kan decimale getallen tot en met drie cijfers 
achter de komma splitsen in en 
samenstellen met helen, tienden, 
honderdsten en duizendsten (bv.: 6,175 = 6 
+ 0,1 + 0,70 + 0,005; 0,003 + 0,4 = 0,403). 

 begrijpt en kan uitleggen hoe ons tientallig 
positiestelsel is opgebouwd met hele 
getallen en decimale getallen tot en met drie 
cijfers achter de komma en kent daarbij de 
positiewaarde van cijfers en hun plaats in 
getallen (bv.: Waarom is 4,3 groter dan 
4,25? 25 is toch groter dan 3?). 

 kan interne en externe structuren van 
decimale getallen tot en met drie cijfers 
achter de komma bedenken (interne 
structuren: 1 is 0,75 en 0,25; 2 is 10 keer 
0,2; externe structuren: 0,98 ligt vlak bij 1. 

 kan uitleggen wat de betekenis is van de nul 
in decimale getallen en wanneer de nul wel 
en niet weggelaten mag worden.  

 kan decimale getallen tot en met drie cijfers 
achter de komma vergelijken, ordenen en 
op een getallenlijn plaatsen. 

 kan decimale getallen tot en met drie cijfers 
achter de komma afronden. 

 kan kritisch denken en redeneren over 
decimale getallen tot en met drie cijfers 
achter de komma, in probleemsituaties (bv.: 
Als je wilt meten hoe ver je kunt springen, 
tot hoeveel cijfers achter de komma wil je 
dat dan weergeven? Leg eens uit). 
 

 kan kritisch denken en redeneren over meer 
complexe decimale getallen in 
probleemsituaties (bv.: Kan je weten 
hoeveel getallen er liggen op de getallenlijn 
tussen 0 en 1?). 

 begrijpt en kan uitleggen hoe ons tientallig 
positiestelsel is opgebouwd met hele 
getallen en decimale getallen en kent 
daarbij de betekenis en waarde van cijfers 
en hun plaats in getallen. 
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Eind groep 6 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 5, ook 

op het niveau van groep 6  
 en … 

Eind groep 7 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 6, ook 

op het niveau van groep 7 
 en … 

Eind groep 8 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 7, ook 

op het niveau van groep 8  
 en … 

Concretisering van Referentieniveau 1S 
 

De leerling … 

BREUKEN* *doelen bij de breuk als verhouding worden beschreven bij het domein Verhoudingen 

 kan breuken lezen, uitspreken en noteren 
met een horizontale streep en met een 
schuine streep. 

 kan verwoorden wat de teller en de noemer 
weergeven in contexten met breuken. 

 weet wat stambreuken (met teller 1, zoals 
1/4, 1/10), niet stambreuken (zoals 4/5, 5/6), 
hele breuken (zoals 5/5, 10/10) en 
samengestelde breuken (zoals 2 1/3) zijn.  

 begrijpt hoe breuken gebruikt kunnen 
worden als maatverfijning in meetsituaties 
en kan het resultaat uitdrukken in een 
samengestelde breuk (bv.: Bij het meten 
met stroken: Jip is net iets meer dan 2 
stroken lang, hij is precies 2¼ strook lang). 

 begrijpt de relatie tussen stambreuken, niet-
stambreuken en samengestelde breuken 
met dezelfde noemer. 

 kan veel voorkomende benoemde breuken 
vergelijken en ordenen en kan hierover 
redeneren (bv.: 3/4 liter melk is meer dan ½ 
liter, maar minder dan 1½ liter). 

 kan benoemde breuken plaatsen op een 
getallenlijn tussen hele getallen (zoals bij 
een maatbeker). 

 kan kritisch denken en redeneren over 
breuken als getallen in probleemsituaties 
(bv.: Wat is de kleinste breuk?). 

 weet dat een breuk verschillende 
verschijningsvormen heeft: als deel van een 
geheel, als resultaat van een meting, als 
resultaat van een (ver)deling, als rekengetal 
en als verhouding en kan hierbij 
voorbeelden noemen. 

 begrijpt de relatie tussen breuken en 
decimale getallen en kan veel voorkomende 
breuken en decimale getallen in elkaar 
omzetten (bv.: 1/5 = 0,2). 

 kan (samengestelde) breuken vergelijken en 
ordenen en kan uitleggen waarom die 
bepaalde volgorde klopt. 

 kan breuken vereenvoudigen (waaronder 
ook 'helen eruit halen') en kan aangeven of 
een breuk de meest vereenvoudigde breuk 
is (bv.: 17/3 = 5 2/3; 9/12 = ¾; 4/10 kun je 
vereenvoudigen naar 2/5). 

 kan gelijkwaardige breuken bedenken 
(compliceren). Zie ook domein 
Verhoudingen. 

 kan kritisch denken en redeneren over 
breuken als getallen in probleemsituaties. 

 kan (samengestelde) breuken omzetten in 
decimale getallen en omgekeerd en kan 
deze omzetting uitleggen (bv.: 4/5 = 0,8; 2 
4/5 = 2,8; 7/10 = 0,7; 0,22 = 11/50). 

 kan breuken vergelijken en ordenen, ook 
met behulp van een standaardprocedure 
(bijvoorbeeld via gelijknamig maken). 

 kan de relatie tussen decimale breuken 
(waarvan de noemer een macht van 10 is) 
en decimale getallen uitleggen en kan deze 
in elkaar omzetten  

(bv.: 0,3 is ; 0,03 is ; 0,003 is ). 

 kan breuken omzetten in decimale getallen 
met behulp van de rekenmachine en 
eventueel afronden (bv.: 7/8 = 0,875; 1/6 = 
0,166666…7 is ongeveer 0,167). 

 kan kritisch denken en redeneren over 
breuken als getallen in probleemsituaties. 

 kan betekenis geven aan breuken en 
samengestelde breuken in een context. 

 kan breuken en samengestelde breuken 
lezen, uitspreken en noteren met een 
horizontale breukstreep en schuine 
breukstreep. 

 kent de begrippen 'teller', 'noemer' en 
'breukstreep' en kan deze taal gebruiken bij 
het omgaan met breuken. 

 kan gebruik maken van speciale 
benamingen van getallen (bv.: driekwart 
miljoen, anderhalf miljard). 

 kan breuken met elkaar vergelijken, 
ordenen en plaatsen op de getallenlijn en 
kan hierbij ook standaardprocedures 
gebruiken (zoals gelijknamig maken of 
redeneren vanuit het complement). kan 
breuken omzetten in een decimale breuk en 
in een decimaal getal, en omgekeerd. Dit 
kan eventueel omgezet worden met behulp 
van de rekenmachine (en indien nodig 
afronden) (bv.: 3/5 = 0,6). 
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Tussendoelen domein GETALLEN, subdomein Bewerkingen 
 

Eind groep 2 
 

De leerling … 
 

Eind groep 3 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2, ook op het 

niveau van groep 3 
 en … 

Eind groep 4 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 en 3, ook 

op het niveau van groep 4 
 en … 

Eind groep 5 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 4, ook 

op het niveau van groep 5 
 en … 

OPTELLEN EN AFTREKKEN 

OPTELLEN EN AFTREKKEN MET HELE GETALLEN 

 kan eenvoudige optel- en aftrekproblemen 
in een context met hoeveelheden tot ten 
minste 12 (handelend) oplossen. 

 kan eenvoudige splitsproblemen in een 
context met hoeveelheden tot ten minste 10 
(handelend) oplossen. 

 begrijpt wat de bewerkingen optellen en 
aftrekken betekenen en kent de 
bijbehorende wiskundetaal: +, -, =. 

 kan bij een optel- of aftreksituatie tot ten 
minste 20 een formele bewerking geven en 
omgekeerd: kan bij een formele bewerking 
onder 20 passende optel- of aftreksituaties 
bedenken. 

 kent de relatie tussen optellen, aftrekken en 
splitsen en kan deze toepassen (bv.: 2 + 5 = 
7, 7 - 5 = 2, 7 = 5 + 2). 

 kent de optellingen, aftrekkingen en 
splitsingen tot en met 10 uit het hoofd 
(gememoriseerde kennis). 

 kan optellen en aftrekken tot ten minste 20 
in contextsituaties en formele sommentaal 
door met inzicht gebruik te maken van 
strategieën zoals: 
 verwisselen bij optellen (bv.: 3 + 6 = 6 + 

3); 
 bijna dubbel (bv.: 7 + 8 = 7 + 7 + 1); 
 rekenen via de 5 (bv.: 7 + 6 = (5 + 2) + (5 

+ 1) = 10 + 3); 
 omvormen (bv.: 4 + 6 = 5 + 5, 11 - 3 = 10 

- 2); 
 rekenen via de 10 (bv.: 6 + 8 = 6 + 4 + 4, 

12 - 5 = 12 - 2 - 3); 

 Onderhoud: kent de optellingen, 
aftrekkingen en splitsingen tot en met 10 uit 
het hoofd. 

 begrijpt en kent de verschillende 
betekenissen van optellen: 'erbij 
komen/vermeerderen' en 'samenvoegen' en 
kan hierbij de formele notatie interpreteren 
en toepassen: .. + .. = .. . 

 begrijpt en kent de verschillende 
betekenissen van aftrekken: 
'weghalen/wegnemen/eraf', 'verminderen' 
en 'verschil bepalen' en kan hierbij de 
formele notatie interpreteren en toepassen: 
.. - .. = .. . 

 kan bij een optel- of aftreksituatie tot ten 
minste 100 een formele bewerking geven en 
omgekeerd: kan bij een formele bewerking 
tot ten minste 100 passende optel- of 
aftreksituaties geven. 

 kent de optellingen en aftrekkingen tot en 
met 20 uit het hoofd (gememoriseerde 
kennis). 

 kan optellen en aftrekken tot ten minste 100 
in contextsituaties en formele sommentaal 
door met inzicht gebruik te maken van 
standaardprocedures zoals de rijgstrategie 
en de splitsstrategie (bv:  

 Onderhoud: 
 kent de splitsingen tot en met 10 uit het 

hoofd; 
 kent de optellingen en aftrekkingen tot en 

met 20 uit het hoofd. 
 kan bij een optel- of aftreksituatie tot ten 

minste 1000 een formele bewerking geven 
en omgekeerd: kan bij een formele 
bewerking onder 1000 passende optel- of 
aftrek situaties geven. 

 kan vlot optellen en aftrekken tot ten minste 
100 en met tientallen en honderdtallen tot 
ten minste 1000, analoog aan rekenen 
onder 100 (bv.: 350 + 200, naar analogie 
met 35 + 20). 

 kan optellen en aftrekken tot ten minste 
1000 in contextsituaties en in formele 
sommentaal door met inzicht gebruik te 
maken van standaardprocedures, zoals de 
rijgstrategie, splitsstrategie, kolomsgewijs 
rekenen en cijferen. De leerling kan 
uitleggen hoe hij tot een oplossing komt. 

 kan optellen en aftrekken tot ten minste 
1000 in contextsituaties en in formele 
sommentaal door met inzicht gebruik te 
maken van eigenschappen van 
bewerkingen en de structuur van getallen bij 
strategieën zoals compenseren, analogie, 
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Eind groep 2 
 

De leerling … 
 

Eind groep 3 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2, ook op het 

niveau van groep 3 
 en … 

Eind groep 4 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 en 3, ook 

op het niveau van groep 4 
 en … 

Eind groep 5 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 4, ook 

op het niveau van groep 5 
 en … 

 rekenen naar analogie (bv.: 7 - 5 = 2, dus 
is 17 - 5 = 12); 

 gebruik maken van de inverse relatie (bv.: 
12 - 6 = 6 want 6 + 6 = 12).  
De leerling kan uitleggen hoe hij tot een 
oplossing komt. 

 kan kritisch denken en redeneren over het 
rekenen tot ten minste 20 in betekenisvolle 
probleemsituaties. 

 de rijgstrategie (bv.: 64 - 27 is 64 - 20 = 
44 en 44 - 7 = 37) en  

 de splitsstrategie (bv.: 34 + 27 is 30 + 20 
= 50 en 4 + 7 = 11 en 50 + 11 = 61).  
De leerling kan uitleggen hoe hij tot een 
oplossing komt. 

 kan optellen en aftrekken tot ten minste 100 
in contextsituaties en in formele 
sommentaal door met inzicht gebruik te 
maken van eigenschappen van 
bewerkingen en de structuur van getallen bij 
strategieën zoals: 
 verwisselen bij optellen; 
 aanvullen/verschil bepalen (bv.: 50 - 48 

kun je handig uitrekenen door het verschil 
te bepalen: hoeveel ligt er tussen 48 en 
50); 

 rekenen via het tiental (bv.: 37 + 8 is 37 + 
3 = 40 en 40 + 5 = 45); 

 compenseren en omvormen (bv.: 67 - 19: 
van 19 maak je 20 en 67 - 20 = 47. Maar 
dan heb je er 1 teveel afgehaald en die 
moet er weer bij: 47 + 1 = 48); 

 rekenen naar analogie (bv.: 8 - 3 = 5 en 
80 - 30 = 50); 

 gebruikmaken van de inverse relatie (bv.: 
28 + 5 = 33 en 33 - 5 = 28).  
De leerling kan uitleggen hoe hij tot een 
oplossing komt. 

 kan schattend optellen en aftrekken tot ten 
minste 100 in contextsituaties en formele 
sommentaal (bv.: Janne koopt een broek 
van 39 euro en een trui van 28 euro. 
Hoeveel kost dat ongeveer bij elkaar?). De 

omvormen, aanvullen, verschil bepalen, 
verwisselen en de inverse relatie (tussen 
optellen en aftrekken). De leerling kan 
uitleggen hoe hij tot een oplossing komt. 

 kan schattend optellen en aftrekken tot ten 
minste 1000 in contextsituaties en formele 
sommentaal en kan beredeneren of de 
werkelijke uitkomst (veel) groter of kleiner is 
dan de geschatte uitkomst. De leerling kan 
uitleggen hoe hij tot een oplossing komt. 

 kan kritisch denken en redeneren over het 
optellen en aftrekken tot ten minste 1000 in 
betekenisvolle probleemsituaties. 
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Eind groep 2 
 

De leerling … 
 

Eind groep 3 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2, ook op het 

niveau van groep 3 
 en … 

Eind groep 4 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 en 3, ook 

op het niveau van groep 4 
 en … 

Eind groep 5 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 4, ook 

op het niveau van groep 5 
 en … 

leerling kan uitleggen hoe hij tot een 
oplossing komt. 

 kan kritisch denken en redeneren over het 
optellen en aftrekken tot ten minste 100 in 
betekenisvolle probleemsituaties. 

 

OPTELLEN EN AFTREKKEN MET DECIMALE GETALLEN 

    kan optellen en aftrekken met eenvoudige 
geldbedragen met twee cijfers achter de 
komma (bv.: eenvoudige bedragen op een 
kassabon bij elkaar tellen). 

 

VERMENIGVULDIGEN EN DELEN 

VERMENIGVULDIGEN EN DELEN MET HELE GETALLEN 

 kan eenvoudige verdeelsituaties in 
contextsituaties met hoeveelheden tot ten 
minste 12 (handelend) oplossen. 

 kan eenvoudige vermenigvuldigproblemen 
onder ten minste 20 in contextsituaties 
oplossen via handig tellen (bijvoorbeeld per 
rij of groepje, tellen met sprongen). 

 kan eenvoudige delingen onder ten minste 
20 in contextsituaties informeel oplossen 
(bijvoorbeeld via handelen, via tekenen, via 
tellen). 

 kan betekenis geven aan de bewerking 
vermenigvuldigen in concrete situaties 
waarin sprake is van 'aantal keer' (bv.: 
aantal even grote groepjes, sprongen, rijen). 

 kent en begrijpt het vermenigvuldigteken x 
(keer, maal, vermenigvuldigen met) en kan 
dit lezen, noteren en toepassen (.. x .. =; .. =  
.. x ..). 

 kan bij een contextsituatie onder ten minste 
100 een formele bewerking 
(vermenigvuldiging) geven en omgekeerd: 
kan bij een formele vermenigvuldiging onder 
100 passende contextsituaties geven. 

 begrijpt wat delen is en kan delingen in 
contextsituaties onder ten minste 100 op 

 kan betekenis geven aan de bewerking 
delen in concrete situaties waarin sprake is 
van 'verdelen in groepjes' en 'verdelen over 
groepjes'. 

 kent en begrijpt het deelteken ':' (delen door, 
gedeeld door) en kan dit lezen, noteren en 
toepassen (.. : .. = ..; .. = .. : ..). 

 kan bij een contextsituatie onder ten minste 
1000 een formele bewerking 
(vermenigvuldiging of deling) geven en 
omgekeerd: kan bij een formele 
vermenigvuldiging of deling onder 1000 
passende contextsituaties geven. 

 kan uitleggen wat 'rest' inhoudt bij het 
uitrekenen van een niet opgaande deling 
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Eind groep 2 
 

De leerling … 
 

Eind groep 3 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2, ook op het 

niveau van groep 3 
 en … 

Eind groep 4 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 en 3, ook 

op het niveau van groep 4 
 en … 

Eind groep 5 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 4, ook 

op het niveau van groep 5 
 en … 

informele manieren oplossen (ook niet 
opgaande delingen). 

 kent de producten uit de tafels van 1, 2, 3, 
4, 5 en 10 uit het hoofd (gememoriseerde 
kennis). 

 kan bij vermenigvuldigen onder ten minste 
100 in contextsituaties en formele 
sommentaal met inzicht verschillende 
strategieën gebruiken, zoals: 
 herhaald optellen (bv.: 3 x 9 = 9 + 9 + 9); 
 verwisselen (bv.: 6 x 4 = 4 x 6); 
 één keer meer, één keer minder (bv.: 9 x 

4 = 10 x 4 min 1 x 4); 
 verdubbelen (bv.: 3 x 7 =21, 6 x 7 is het 

dubbele, dus 42) en halveren (bv.: 10 x 7 
= 70, 5 x 7 is de helft, dus 35).  
De leerling kan uitleggen hoe hij tot een 
oplossing komt. 

 kan kritisch denken en redeneren over 
vermenigvuldigen onder ten minste 100 in 
betekenisvolle probleemsituaties. 

(bv.: 72 verdelen in groepjes van 5, dat is 
14, maar dan houd je er 2 over). 

 kent alle producten uit de tafels tot en met 
10 uit het hoofd (gememoriseerde kennis).  

 kan alle delingen uit de deeltafels tot en met 
10 vlot uitrekenen. 

 kan met inzicht vermenigvuldigen en delen 
met veelvouden van 10 (bv.: 6 x 80; 20 x 40; 
50 : 5; 500 : 5; 500 : 50). 

 kan met inzicht vermenigvuldigen onder ten 
minste 1000 in contextsituaties en formele 
sommentaal volgens de 
standaardprocedure: verdeelstrategie (bv.: 8 
x 36 = 8 x 30 + 8 x 6). De leerling kan 
uitleggen hoe hij tot een oplossing komt. 

 kan vermenigvuldigen onder ten minste 
1000 in contextsituaties en formele 
sommentaal door met inzicht gebruik te 
maken van eigenschappen van 
bewerkingen en de structuur van getallen bij 
strategieën zoals herhaald optellen; 
verwisselen; compenseren; verdubbelen; 
halveren; verdubbelen en halveren (bv.: 
12x50 = 6x100); analogie (7x5 = 35; 7x50 = 
350). De leerling kan uitleggen hoe hij tot 
een oplossing komt. 

 kan delen onder ten minste 1000 in 
contextsituaties en formele sommentaal 
door met inzicht gebruik te maken van 
eigenschappen van bewerkingen en de 
structuur van getallen bij strategieën zoals: 
 herhaald aftrekken (bv.: 72 : 6, hoe vaak 

kun je 6 uit 72 halen?); 
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Eind groep 2 
 

De leerling … 
 

Eind groep 3 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2, ook op het 

niveau van groep 3 
 en … 

Eind groep 4 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 en 3, ook 

op het niveau van groep 4 
 en … 

Eind groep 5 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 4, ook 

op het niveau van groep 5 
 en … 

 verdeelstrategie (bv.: 72 : 6 = 60 : 6 en  
 12 : 6); 

 compenseren (bv.: als 100 : 5 = 20, dan is 
95 : 5 = 19, ofwel: een groepje van 5 
minder); 

 naar analogie (bv.: als 100 : 4 = 25, dan is 
1000 : 4 = 250); 

 inverse relatie tussen vermenigvuldigen 
en delen (bv.: 72:8 uitrekenen door na te 
gaan hoeveel keer 8 is 72: .. x 8 = 72).  
De leerling kan uitleggen hoe hij tot een 
oplossing komt. 

 kan schattend vermenigvuldigen onder ten 
minste 1000 in contextsituaties en formele 
sommentaal (bv.: 8 x 39 is ongeveer 8 x 40; 
19 x 18 is ongeveer 20 x 20). De leerling 
kan uitleggen hoe hij tot een oplossing 
komt. 

 kan kritisch denken en redeneren over 
vermenigvuldigen en delen onder 1000 in 
betekenisvolle probleemsituaties. 

VERMENIGVULDIGEN EN DELEN MET DECIMALE GETALLEN 

    kan schattend vermenigvuldigen met 
eenvoudige decimale getallen in 
contextsituaties (geldbedragen) onder ten 
minste 1000 (bv.: 8 atlassen van € 49,95 
kosten ongeveer 8 x € 50 = 400 euro in 
totaal). 
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Eind groep 2 
 

De leerling … 
 

Eind groep 3 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2, ook op het 

niveau van groep 3 
 en … 

Eind groep 4 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 en 3, ook 

op het niveau van groep 4 
 en … 

Eind groep 5 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 4, ook 

op het niveau van groep 5 
 en … 

COMBINATIES VAN EN RELATIES TUSSEN BEWERKINGEN 

   kan contextproblemen oplossen onder ten 
minste 100 waarbinnen een combinatie van 
bewerkingen wordt gevraagd (bv.: In onze 
klas zitten 14 jongens en 18 meisjes. Na de 
vakantie komen er 4 meisjes bij en gaan er 
2 jongens weg. Hoeveel kinderen hebben 
we dan in de klas?).  
De leerling kan uitleggen hoe hij tot een 
oplossing komt. 

 kan de relaties tussen de verschillende 
bewerkingen uitleggen en gebruiken bij het 
rekenen: 
 tussen optellen, aftrekken en splitsen; 
 tussen (herhaald) optellen en 

vermenigvuldigen; 
 tussen vermenigvuldigen en delen; 
 tussen (herhaald) aftrekken en delen. 

 kan contextproblemen oplossen onder ten 
minste 1000, waarbij een combinatie van 
bewerkingen wordt gevraagd (bv.: Jip 
bestelt twee bekers chocolademelk van elk 
3 euro en twee stukken appeltaart van elk 2 
euro en 50 cent. Hoeveel moet hij betalen?). 
De leerling kan uitleggen hoe hij tot een 
oplossing komt. 

BEWERKINGEN MET BREUKEN 

REKENEN MET DE REKENMACHINE 
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Eind groep 6 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 5, ook 

op het niveau van groep 6 
 en … 

Eind groep 7 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 6, ook 

op het niveau van groep 7 
 en … 

Eind groep 8 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 7, ook 

op het niveau van groep 8 
 en … 

Concretisering van Referentieniveau 1S 
 

De leerling … 
 

OPTELLEN EN AFTREKKEN 

OPTELLEN EN AFTREKKEN MET HELE GETALLEN 

 Onderhoud: 
 kent de splitsingen tot en met 10 uit het 

hoofd. 
 kent de optellingen en aftrekkingen tot en 

met 20 uit het hoofd. 
 kan bij een optel- of aftreksituatie met hele 

getallen onder ±10.000 een formele 
bewerking geven en omgekeerd: kan bij een 
formele bewerking onder 10.000 passende 
optel- of aftreksituaties geven. 

 kan vlot optellen en aftrekken onder ± 
10.000 met ronde hele getallen (met nullen) 
en naar analogie met optellen en aftrekken 
onder 100 (bv.: 3800 - 1; 1234 - 400; 7500 + 
800 = 8300 want 75 + 8 = 83). 

 kan optellen en aftrekken met hele getallen 
onder ±10.000 door met inzicht gebruik te 
maken van standaardprocedures, zoals de 
rijgstrategie, splitsstrategie, kolomsgewijs 
rekenen en/of cijferen. De leerling kan 
uitleggen hoe hij tot een oplossing komt. 

 kan optellen en aftrekken met hele getallen 
onder ±10.000 in contextsituaties en formele 
sommentaal door met inzicht gebruik te 
maken van eigenschappen van 
bewerkingen en de structuur van getallen bij 
strategieën zoals compenseren, analogie, 
omvormen, aanvullen, verschil bepalen, 
volgorde verwisselen en de inverse relatie 
tussen optellen en aftrekken. De leerling 

 Onderhoud: 
 kent de splitsingen tot en met 10 uit het 

hoofd. 
 kent de optellingen en aftrekkingen tot en 

met 20 uit het hoofd. 
 kan bij een optel- of aftreksituatie met hele 

getallen onder ±100.000 een formele 
bewerking geven en omgekeerd: kan bij een 
formele bewerking onder ±100.000 
passende optel- of aftrekcontextsituaties 
geven. 

 kan vlot optellen en aftrekken onder 
100.000 met ronde hele getallen (met 
nullen) naar analogie met optellen en 
aftrekken onder 100 (bv.: 73.000 - 8000 = 
65.000 want 73 - 8 = 65).  

 kan optellen en aftrekken met hele getallen 
onder ±100.000 door met inzicht gebruik te 
maken van standaardprocedures, zoals de 
rijgstrategie, splitsstrategie, kolomsgewijs 
rekenen en/of cijferen. De leerling kan 
uitleggen hoe hij tot een oplossing komt. 

 kan optellen en aftrekken met hele getallen 
onder ±100.000 in contextsituaties en 
formele sommentaal door met inzicht 
gebruik te maken van eigenschappen van 
bewerkingen en de structuur van getallen bij 
strategieën zoals compenseren, analogie, 
omvormen, aanvullen, verschil bepalen, 
volgorde verwisselen en de inverse relatie 

 Onderhoud: 
 kent de splitsingen tot en met 10 uit het 

hoofd. 
 kent de optellingen en aftrekkingen tot en 

met 20 uit het hoofd. 
 kan efficiënt optellen en aftrekken met hele 

getallen in contextsituaties en formele 
sommentaal, waarbij strategieën en 
procedures gekozen worden op basis van 
inzicht in eigenschappen van en relaties 
tussen getallen en bewerkingen. De leerling 
kan de gekozen strategieën, procedures en 
de berekeningen toelichten in woorden en 
op papier. 

 kan schattend optellen en aftrekken met 
hele getallen in contextsituaties en formele 
sommentaal en kan beredeneren of de 
werkelijke uitkomst (veel) groter of kleiner is 
dan de geschatte uitkomst en op basis 
daarvan eventueel nog een correctie 
toepassen. De leerling kan zijn 
berekeningen en redeneringen uitleggen. 

 kan kritisch denken en redeneren over 
standaardprocedures en strategieën voor 
optellen en aftrekken met hele getallen (bv: 
Bij optellen van meer getallen mag je de 
getallen onder elkaar zetten en dan 
optellen. Waarom mag dat niet bij aftrekken 
van meer getallen?). 

 heeft inzicht in en kennis over de 
(eigenschappen van) de bewerkingen 
optellen en aftrekken: 3+5 = 5 + 3, maar 3 - 
5 is niet gelijk aan 5 - 3.  

 kan uit het hoofd splitsen, optellen en 
aftrekken onder 100 én naar analogie ook 
boven 100 met veelvouden van 10 (bv.: 12 
= 7 + 5; 1200 = 700 + 500; 67 - 30; 9000 + 
30, 1200 - 800). 

 kan in contextsituaties en in formele 
sommentaal standaardprocedures 
gebruiken bij optellen en aftrekken met hele 
getallen. Procedures kunnen zijn: splitsen, 
rijgen, vormen van kolomsgewijs rekenen 
en cijferen. Hierbij zijn notaties op papier 
toegestaan. De leerling kan de verschillende 
stappen in die procedures uitleggen. 

 kan in contextsituaties en formele 
sommentaal handig en efficiënt optellen en 
aftrekken met hele getallen waarbij een 
doelmatige oplossingsmanier wordt 
gekozen op basis van inzicht in de 
eigenschappen van bewerkingen en de 
structuur van getallen (zoals compenseren, 
analogie, omvormen, aanvullen, verschil 
bepalen, volgorde verwisselen en de 
inverse relatie tussen optellen en aftrekken). 
Hierbij zijn notities op papier toegestaan. 

 kan in contextsituaties en formele 
sommentaal globaal of schattend optellen 
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Eind groep 6 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 5, ook 

op het niveau van groep 6 
 en … 

Eind groep 7 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 6, ook 

op het niveau van groep 7 
 en … 

Eind groep 8 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 7, ook 

op het niveau van groep 8 
 en … 

Concretisering van Referentieniveau 1S 
 

De leerling … 
 

kan uitleggen hoe hij tot een oplossing 
komt. 

 kan schattend optellen en aftrekken met 
hele getallen tot ±10.000 in contextsituaties 
en formele sommentaal en kan beredeneren 
of de werkelijke uitkomst (veel) groter of 
kleiner is dan de geschatte uitkomst. De 
leerling kan zijn berekeningen en 
redeneringen uitleggen. 

 kan kritisch denken en redeneren over het 
optellen en aftrekken met hele getallen 
onder ±10.000 in betekenisvolle 
probleemsituaties. 

tussen optellen en aftrekken. De leerling 
kan uitleggen hoe hij tot een oplossing 
komt. 

 kan schattend optellen en aftrekken met 
hele getallen onder ±100.000 in 
contextsituaties en formele sommentaal en 
kan beredeneren of de werkelijke uitkomst 
(veel) groter of kleiner is dan de geschatte 
uitkomst. De leerling kan zijn berekeningen 
en redeneringen uitleggen. 

 kan kritisch denken en redeneren over het 
optellen en aftrekken met hele getallen 
onder ±100.000 in betekenisvolle 
probleemsituaties. 

en aftrekken met hele getallen door 
gegeven hele getallen af te ronden en er 
vervolgens berekeningen mee te maken. 
Hieronder valt ook het schattend rekenen en 
redeneren als controle voor rekenen met de 
rekenmachine en schattend rekenen als 
getallen in een context niet precies gegeven 
zijn. 

OPTELLEN EN AFTREKKEN MET DECIMALE GETALLEN 

 kan twee of meer geldbedragen bij elkaar 
optellen en van elkaar aftrekken (bv.: € 8,90 
+ € 1,10 + € 7,10 + € 2,90 op kassabonnen). 

 kan (meerdere) geldbedragen handig 
optellen en aftrekken door gebruik te maken 
van verwisselen (bv.: € 47,25 + € 32,60 + € 
12,75 = (€ 47,25 + € 12,25) + 32,60). 

 kan geldbedragen schattend optellen en 
aftrekken (bv.: € 28,95 + € 51,99 + € 9,95. 
Hoeveel is het ongeveer samen?). 

 kan uit het hoofd splitsen, optellen en 
aftrekken met eenvoudige decimale 
getallen, ook naar analogie met hele 
getallen en met veelvouden van 10 (bv.: 1 - 
0,25; 0,8 + 0,07; 0,72 - 0,19). 

 kan getallen met en zonder een gelijk aantal 
decimalen optellen en aftrekken volgens 
een of meer standaardprocedures, zoals 
rijgen, splitsen, kolomsgewijs rekenen en 
cijferen. De leerling kan uitleggen hoe hij tot 
een oplossing komt. 

 kan optellen en aftrekken met decimale 
getallen, met en zonder gelijk aantal 
decimalen in contextsituaties en formele 
sommentaal door met inzicht gebruik te 
maken van eigenschappen van 
bewerkingen en de structuur van (decimale) 

 kan efficiënt optellen en aftrekken met 
decimale getallen in contextsituaties en 
formele sommentaal, waarbij strategieën en 
procedures gekozen worden op basis van 
inzicht in eigenschappen van en relaties 
tussen getallen en bewerkingen. De leerling 
kan de gekozen strategieën, procedures en 
de berekeningen uitleggen. 

 kan schattend optellen en aftrekken met 
decimale getallen in contextsituaties en 
formele sommentaal en kan beredeneren of 
de werkelijke uitkomst (veel) groter of 
kleiner is dan de geschatte uitkomst en op 
basis daarvan eventueel nog een correctie 
toepassen. De leerling kan zijn 
berekeningen en redeneringen uitleggen. 

 kan uit het hoofd splitsen, optellen en 
aftrekken met eenvoudige decimale 
getallen, ook naar analogie met hele 
getallen en met veelvouden van 10 (bv.: 1 - 
0,25; 0,8 + 0,07; 0,72 - 0,19). 

 kan in contextsituaties en in formele 
sommentaal standaardprocedures 
gebruiken bij optellen en aftrekken met 
decimale getallen. Procedures kunnen zijn: 
splitsen, rijgen, vormen van kolomsgewijs 
rekenen, cijferen. Hierbij zijn notaties op 
papier toegestaan. De leerling kan de 
verschillende stappen in die procedures 
uitleggen. 

 kan in contextsituaties en formele 
sommentaal handig en efficiënt optellen en 
aftrekken met decimale getallen waarbij een 
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Eind groep 6 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 5, ook 

op het niveau van groep 6 
 en … 

Eind groep 7 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 6, ook 

op het niveau van groep 7 
 en … 

Eind groep 8 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 7, ook 

op het niveau van groep 8 
 en … 

Concretisering van Referentieniveau 1S 
 

De leerling … 
 

getallen bij strategieën zoals compenseren, 
analogie, omvormen, aanvullen, verschil 
bepalen, volgorde verwisselen en de 
inverse relatie tussen optellen en aftrekken 
(bv.: 14,6 - 7,99 = 14,60 - 8 + 0,01). De 
leerling kan uitleggen hoe hij tot een 
oplossing komt. 

 kan schattend optellen en aftrekken met 
decimale getallen in contextsituaties en 
formele sommentaal en kan beredeneren of 
de werkelijke uitkomst (veel) groter of 
kleiner is dan de geschatte uitkomst. De 
leerling kan zijn berekeningen en 
redeneringen uitleggen. 

 kan kritisch denken en redeneren over 
optellen en aftrekken met decimale getallen 
in betekenisvolle probleemsituaties (bv.: In 
het schrift schrijft Kim: 18,7 + 0,88 + 0,003 = 
19583. Ze vergeet de komma in het 
antwoord. Hoe weet je waar de komma 
moet staan?). 

 kan kritisch denken en redeneren over 
standaardprocedures en strategieën voor 
optellen en aftrekken met decimale getallen 
(bv: Waarom is het noodzakelijk dat je de 
komma's bij cijferen recht onder elkaar zet? 
Maakt het uit voor het antwoord? Waarom 
mag je bij een som als 4,6 + 1,247 extra 
nullen schrijven achter de 6?). 

doelmatige oplossingsmanier wordt 
gekozen op basis van inzicht in de 
eigenschappen van bewerkingen en in de 
structuur van getallen (zoals compenseren, 
analogie, omvormen, aanvullen, verschil 
bepalen, volgorde verwisselen en de 
inverse relatie tussen optellen en aftrekken). 
Hierbij zijn notities op papier toegestaan. De 
leerling kan uitleggen hoe hij rekent. 

 kan in contextsituaties en formele 
sommentaal globaal of schattend optellen 
en aftrekken met decimale getallen door 
gegeven decimale getallen af te ronden en 
er vervolgens berekeningen mee te maken. 
Hieronder valt ook het schattend rekenen en 
redeneren als controle voor rekenen met de 
rekenmachine en schattend rekenen als 
getallen in een context niet precies gegeven 
zijn. 

VERMENIGVULDIGEN EN DELEN 

VERMENIGVULDIGEN EN DELEN MET HELE GETALLEN 

 Onderhoud:  
 kent alle producten uit de tafels tot en met 

10 uit het hoofd.  
 kan bij een contextsituatie onder 10.000 een 

formele bewerking (vermenigvuldiging of 
deling) geven en omgekeerd: kan bij een 
formele vermenigvuldiging of deling onder 
10.000 passende contextsituaties geven. 

 Onderhoud: 
 kent alle producten uit de tafels tot en met 

10 uit het hoofd. 
 kent de delingen uit de deeltafels tot en 

met 10 uit het hoofd.  
 kan bij een contextsituatie onder 100.000 

een formele bewerking (vermenigvuldiging 
of deling) geven en omgekeerd: kan bij een 

 Onderhoud:  
 kent alle producten uit de tafels tot en met 

10 uit het hoofd. 
 kent de delingen uit de deeltafels tot en 

met 10 uit het hoofd.  
 kan met inzicht efficiënt vermenigvuldigen 

en delen (ook met rest) met hele getallen in 
contexten en formele sommentaal, waarbij 

 heeft inzicht in en kennis over de 
(eigenschappen van) bewerkingen 
vermenigvuldigen en delen, zoals: 
 verwisselen: 3 x 5 = 5 x 3; 
 24 : 3 is niet gelijk aan 3 : 24; 
 25 x 7 x 4 = (25 x 4) x 7; 
 25 x 12 = 50 x 6; 
 4 x 29 = 4 x 20 + 4 x 9 of 4 x 30 - 4; 
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Eind groep 6 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 5, ook 

op het niveau van groep 6 
 en … 

Eind groep 7 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 6, ook 

op het niveau van groep 7 
 en … 

Eind groep 8 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 7, ook 

op het niveau van groep 8 
 en … 

Concretisering van Referentieniveau 1S 
 

De leerling … 
 

 kent de delingen uit de deeltafels tot en met 
10 uit het hoofd (gememoriseerde kennis). 

 kan vlot vermenigvuldigen en delen onder ± 
10.000 met ronde getallen (met nullen) en 
naar analogie met vermenigvuldigen en 
delen onder 100 (bv.: 6 x 7 = 42, dan is 600 
x 7 = 4200; 36 : 9 = 4, dan is 3600 : 90 = 
40). 

 kan met inzicht vermenigvuldigen en delen 
met hele getallen onder ±10.000 in 
contextsituaties en formele sommentaal 
volgens een of meer standaardprocedures 
zoals de verdeelstrategie, kolomsgewijs 
rekenen en cijferen. Het betreft bij 
vermenigvuldigen: ééncijferige getallen 
vermenigvuldigen met twee- of driecijferige 
getallen (bv.: 4 x 38; 7 dozen met 248 
sinaasappels).  
Bij delen betreft het twee- of driecijferige 
getallen delen door een ééncijferig getal 
(ook met rest) (bv.: 78 euro verdelen over 5 
kinderen; 361 kinderen in bootjes voor 7 
personen).  
De leerling kan uitleggen hoe hij tot een 
oplossing komt. 

 kan vermenigvuldigen en delen met hele 
getallen onder ±10.000 door met inzicht 
gebruik te maken van eigenschappen van 
bewerkingen en de structuur van getallen bij 
strategieën zoals compenseren, analogie, 
omvormen, volgorde verwisselen en de 
inverse relatie tussen vermenigvuldigen en 
delen: 

formele vermenigvuldiging of deling onder 
100.000 passende contextsituaties geven. 

 begrijpt vermenigvuldigen en delen met 
factor 10 en 100 en kan dit uitleggen en 
toepassen (bv.: 80 x 90 =; 800 x 90 =; 80 x 
900=; 2100 : 7 =; 2100 : 70 =; 21000 : 700 
=).  

 kan met inzicht vermenigvuldigen en delen 
met hele getallen onder ±100.000 in 
contextsituaties en formele sommentaal 
volgens een of meer standaardprocedures 
zoals de verdeelstrategie, kolomsgewijs 
rekenen en cijferen. Het betreft bij 
vermenigvuldigen: ééncijferige getallen 
vermenigvuldigen met drie- en viercijferige 
getallen en tweecijferige getallen keer 
tweecijferige getallen (bv.: 4 x 732; 7 
maanden in één keer betalen, en € 2455 per 
maand; 35 x 67).  
Bij delen betreft het driecijferige getallen 
delen door een twee-cijferig getal (ook met 
rest) (bv.: 183 : 58). 
De leerling kan uitleggen hoe hij tot een 
oplossing komt. 

 kan vermenigvuldigen en delen met hele 
getallen onder ±100.000 in contextsituaties 
en formele sommentaal door met inzicht 
gebruik te maken van eigenschappen van 
bewerkingen en de structuur van getallen bij 
strategieën zoals compenseren, herhaald 
aftrekken, splitsen, analogie, omvormen, 
volgorde verwisselen en de inverse relatie 
tussen vermenigvuldigen en delen. De 

strategieën en procedures gekozen worden 
op basis van inzicht in eigenschappen van 
en relaties tussen getallen en bewerkingen. 
De leerling kan de gekozen strategieën, 
procedures en de berekeningen toelichten 
in woorden en op papier. 

 weet wat de deelbaarheid van getallen 
betekent en kan uitleggen en berekenen of 
getallen deelbaar zijn door een gevraagd 
getal.  

 kan schattend vermenigvuldigen en delen 
met hele getallen in contextsituaties en 
formele sommentaal en kan beredeneren of 
de werkelijke uitkomst (veel) groter of 
kleiner is dan de geschatte uitkomst en op 
basis daarvan eventueel nog een correctie 
toepassen. De leerling kan zijn 
berekeningen en redeneringen uitleggen. 

 kan kritisch denken en redeneren over 
standaardprocedures en strategieën voor 
vermenigvuldigen en delen met hele 
getallen. 

 de inverse relatie tussen 
vermenigvuldigen en delen.  

 kent de producten en delingen uit de tafels 
van vermenigvuldiging tot en met 10 uit het 
hoofd. 

 kan uit het hoofd vermenigvuldigen en delen 
met hele getallen met 'nullen' (bv.: 80x70, 
800x70). 

 kan in contextsituaties en in formele 
sommentaal standaardprocedures 
gebruiken bij vermenigvuldigen met hele 
getallen. Procedures kunnen zijn: splitsen, 
herhaald optellen, vormen van kolomsgewijs 
en cijferend vermenigvuldigen (bv.: 6 x 
4983; 23 x 456; 9 m2 van 2068 euro per m2, 
hoeveel euro is dat in totaal?). Hierbij zijn 
notaties op papier toegestaan. De leerling 
kan de verschillende stappen in die 
procedures uitleggen. 

 kan in contextsituaties en in formele 
sommentaal standaardprocedures 
gebruiken bij delen met hele getallen. 
Procedures kunnen zijn: 
opvermenigvuldigen, herhaald aftrekken, 
splitsen, een vorm van kolomsgewijs delen 
en cijferend delen (bv.: 525 : 15; 325 : 13; 
2665 : 31; Je moet € 10.500 betalen in 12 
maanden, hoeveel euro is dat per maand?). 
Hierbij zijn notaties op papier toegestaan. 
De leerling kan de verschillende stappen in 
die procedures uitleggen. 

 kan in contextsituaties en formele 
sommentaal handig en efficiënt 
vermenigvuldigen en delen met hele 
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Eind groep 6 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 5, ook 

op het niveau van groep 6 
 en … 

Eind groep 7 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 6, ook 

op het niveau van groep 7 
 en … 

Eind groep 8 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 7, ook 

op het niveau van groep 8 
 en … 

Concretisering van Referentieniveau 1S 
 

De leerling … 
 

 verwisselen bij vermenigvuldigen (bv.: 27 
x 8 = 8 x 27; 25 x 32 x 4 = 25 x 4 x 32 = 
100 x 32); 

 compenseren (bv.: 12 x 99 = 12 x 100 - 
12); 

 splitsen bij delen (bv.: 165 : 3 = 150 : 3 en 
15 : 3); 

 rekenen naar analogie (bv.: 2 x 55; 2 x 
550; 5000 : 25; 5000 : 250) 

 omvormen; 
 herhaald aftrekken; 
 verdubbelen en halveren (bv.: 18 x 25 = 9 

x 50); 
 de inverse relatie tussen 

vermenigvuldigen en delen. De leerling 
kan uitleggen hoe hij tot een oplossing 
komt. 

 kan schattend vermenigvuldigen en delen 
onder ±10.000 in contextsituaties en formele 
sommentaal en kan beredeneren of de 
werkelijke uitkomst (veel) groter of kleiner is 
dan de geschatte uitkomst en op basis 
daarvan eventueel nog een correctie 

toepassen (bv.: 99 x 61  100 x 60, de 

werkelijke uitkomst is iets minder dan 6000 ; 

298 : 29  300 : 30). De leerling kan zijn 

berekeningen en redeneringen uitleggen. 
 kan kritisch denken en redeneren over 

vermenigvuldigen en delen met hele 
getallen onder ± 10.000 in betekenisvolle 
probleemsituaties. 

 
 

leerling kan uitleggen hoe hij tot een 
oplossing komt. 

 kan schattend vermenigvuldigen en delen 
met hele getallen onder ±100.000 in 
contextsituaties en formele sommentaal en 
kan beredeneren of de werkelijke uitkomst 
(veel) groter of kleiner is dan de geschatte 
uitkomst en op basis daarvan eventueel nog 

een correctie toepassen (bv.: 455 x 99  

455 x 100; 3000 : 29  3000 : 30). De 

leerling kan zijn berekeningen en 
redeneringen uitleggen. 

 kan kritisch denken en redeneren over 
vermenigvuldigen en delen met hele 
getallen onder ±100.000 in betekenisvolle 
probleemsituaties. 

getallen waarbij een doelmatige 
oplossingsmanier wordt gekozen op basis 
van inzicht in de eigenschappen van 
bewerkingen en in de structuur van getallen 
(zoals verwisselen, compenseren, analogie, 
omvormen, verdubbelen en halveren, 
volgorde verwisselen en de inverse relatie 
tussen vermenigvuldigen en delen). Hierbij 
zijn notities op papier toegestaan. De 
leerling kan uitleggen hoe hij rekent. 

 kan bij een deling in contexten de 'rest' 
interpreteren of verwerken (bv.: Er gaan 
5940 Ajaxsupporters met bussen naar de 
wedstrijd tegen PSV in Eindhoven. In elke 
bus mogen niet meer dan 48 supporters. 
Hoeveel bussen moeten er besteld 
worden?). 
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Eind groep 6 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 5, ook 

op het niveau van groep 6 
 en … 

Eind groep 7 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 6, ook 

op het niveau van groep 7 
 en … 

Eind groep 8 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 7, ook 

op het niveau van groep 8 
 en … 

Concretisering van Referentieniveau 1S 
 

De leerling … 
 

VERMENIGVULDIGEN EN DELEN MET DECIMALE GETALLEN 

 kan in contextsituaties vermenigvuldigen 
met geldbedragen met twee cijfers achter 
de komma (bv.: 3 tandenborstels van € 2,25 
per stuk. Hoeveel kosten zij in totaal?). 

 kan schattend vermenigvuldigen met 
geldbedragen met twee cijfers achter de 
komma (bv.: 6 nieuwe stoelen van € 139,95 
per stuk, hoeveel is dat ongeveer in totaal?). 

 kan uitleggen waarom delen door een 
decimaal getal dat kleiner is dan 1 een 
grotere uitkomst oplevert. 
kan vlot vermenigvuldigen en delen met 
eenvoudige decimale getallen (bv.: 4 x 2,25; 
12 x 2,5; 10 : 2,5; 4 : 0,2; 1,6 : 4). 

 kan vermenigvuldigen en delen met 
decimale getallen onder ±100.000 in 
contextsituaties en formele sommentaal 
door met inzicht gebruik te maken van 
eigenschappen van bewerkingen en de 
structuur van getallen bij strategieën zoals 
compenseren, herhaald aftrekken, analogie, 
omvormen, splitsen, volgorde verwisselen 
en de inverse relatie tussen 
vermenigvuldigen en delen bv.: 8 x 7,5 = 4 x 
15; 12 x 3,99 = 12 x 4 - 12 x 0,01; 35 : 2,5 = 
70 : 5). 

 kan schattend vermenigvuldigen en delen 
met decimale getallen onder ±100.000 in 
contextsituaties en formele sommentaal en 
kan beredeneren of de werkelijke uitkomst 
(veel) groter of kleiner is dan de geschatte 

uitkomst (bv.: 75 x 4,89  75 x 5,00. De 

uitkomst is iets minder; 3000 : 0,49  3000 : 

0,5. De uitkomst is dan iets meer.). De 
leerling kan zijn berekeningen en 
redeneringen uitleggen. 

 kan kritisch denken en redeneren over 
vermenigvuldigen en delen met decimale 
getallen in betekenisvolle probleemsituaties. 

 

 begrijpt vermenigvuldigen en delen met 
factor 10 en 100 en kan dit toepassen bij het 
rekenen met decimale getallen (bv.: 
 5 x 4 = 20 dan is 0,5 x 4 = 2 en 5 x 0,4 = 

2 en 5 x 0, 04 = 0,2; 
 4 x 25 = 100, dan is 4 x 2,5 = 10 en 4 x 

0,25 = 1; 
 20 : 5 = 4, dan is 20 : 0,5 = 40; 2 : 0,5 = 

4). 
 heeft inzicht in vermenigvuldigen en delen 

met decimale getallen en kan dit inzicht 
toepassen (bv.: Waarom mag je bij delen 
met decimale getallen beide getallen met 
hetzelfde getal vermenigvuldigen en krijg je 
toch hetzelfde antwoord?). 

 kan met inzicht decimale getallen onder 
±100.000 vermenigvuldigen en delen in 
contextsituaties en formele sommentaal 
volgens een of meer standaardprocedures 
zoals de verdeelstrategie, kolomsgewijs 
rekenen en cijferen. Het betreft bij 
vermenigvuldigen: ééncijferige hele getallen 
vermenigvuldigen met drie- en viercijferige 
decimale getallen en tweecijferige hele 
getallen met tweecijferige decimale getallen 
(bv.: 7 meter stof van € 15,75 per meter, 
hoeveel is dat in totaal?).  
Bij delen betreft het driecijferige getallen 
delen door een tweecijferig getal met als 
uitkomst een decimaal getal. De leerling kan 
uitleggen hoe hij tot een oplossing komt. 

 kan uit het hoofd vermenigvuldigen en delen 
met decimale getallen met 'nullen' (bv.: 1,8 x 
1000; 18 : 100; 18 : 1000). 

 kan in contextsituaties en in formele 
sommentaal standaardprocedures 
gebruiken bij vermenigvuldigen met 
decimale getallen. Procedures kunnen zijn: 
splitsen, herhaald optellen, vormen van 
kolomsgewijs - en cijferend 
vermenigvuldigen (bv.: 8 x 12,75; 23 x 4,56; 
Voor 15 shirts betaal je €397,50, hoeveel 
euro is dat per shirt?). Hierbij zijn notaties 
op papier toegestaan. De leerling kan de 
verschillende stappen in die procedures 
uitleggen. 

 kan in contextsituaties en in formele 
sommentaal standaardprocedures 
gebruiken bij delen met hele getallen. 
Procedures kunnen zijn: 
opvermenigvuldigen, herhaald aftrekken, 
splitsen, een vorm van kolomsgewijs delen 
en cijferend delen (bv.: 3825 : 1,5; 365 : 13; 
2665 : 31; Je moet € 10.500 betalen in 18 
maanden, hoeveel euro is dat per maand?). 
Hierbij zijn notaties op papier toegestaan. 
De leerling kan de verschillende stappen in 
die procedures uitleggen. 

 kan in contextsituaties en formele 
sommentaal handig en efficiënt 
vermenigvuldigen en delen met decimale 
getallen waarbij een doelmatige 
oplossingsmanier wordt gekozen op basis 
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Eind groep 6 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 5, ook 

op het niveau van groep 6 
 en … 

Eind groep 7 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 6, ook 

op het niveau van groep 7 
 en … 

Eind groep 8 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 7, ook 

op het niveau van groep 8 
 en … 

Concretisering van Referentieniveau 1S 
 

De leerling … 
 

 kan met inzicht efficiënt vermenigvuldigen 
en delen (ook met rest) met decimale 
getallen in contextsituaties en formele 
sommentaal, waarbij strategieën en 
procedures gekozen worden op basis van 
inzicht in eigenschappen van en relaties 
tussen getallen en bewerkingen. De leerling 
kan de gekozen strategieën, procedures en 
berekeningen uitleggen in woorden en op 
papier. 

 kan schattend vermenigvuldigen en delen 
met decimale getallen in contextsituaties en 
formele sommentaal en kan beredeneren of 
de werkelijke uitkomst groter of kleiner is 
dan de geschatte uitkomst en kan op basis 
daarvan eventueel nog een correctie 
toepassen. De leerling kan zijn 
berekeningen en redeneringen uitleggen. 

 kan kritisch denken en redeneren over 
standaardprocedures en strategieën voor 
vermenigvuldigen en delen met decimale 
getallen (bv.: Als je 780 supporters wilt 
vervoeren met bussen waar er 48 in kunnen 
en je rekent uit hoeveel bussen er nodig zijn 
met de rekenmachine, dan staat er op het 
scherm: 16,26. Wat betekent dat en wat is 
dan de uitkomst van de vraag?).  

van inzicht in de eigenschappen van 
bewerkingen en in de structuur van getallen 
(zoals verwisselen, compenseren, analogie, 
omvormen, verdubbelen en halveren, 
volgorde verwisselen en de inverse relatie 
tussen vermenigvuldigen en delen). Hierbij 
zijn notities op papier toegestaan. De 
leerling kan uitleggen hoe hij rekent. 

 kan delingen uitrekenen waarbij wordt 
doorgedeeld en de uitkomst een decimaal 
getal is (dat eventueel wordt afgerond) 
(bv.: 450 : 8 = 56,25; 2 : 3 = 0,667). 
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Eind groep 6 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 5, ook 

op het niveau van groep 6 
 en … 

Eind groep 7 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 6, ook 

op het niveau van groep 7 
 en … 

Eind groep 8 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 7, ook 

op het niveau van groep 8 
 en … 

Concretisering van Referentieniveau 1S 
 

De leerling … 
 

COMBINATIES VAN EN RELATIES TUSSEN BEWERKINGEN 

 begrijpt wat 'gemiddelde' betekent en kan 
het gemiddelde berekenen in eenvoudige 
situaties met eenvoudige getallen. 

 kan contextproblemen oplossen, 
waarbinnen een combinatie van 
bewerkingen wordt gevraagd en kan dit ook 
uitleggen. 

 kan bij contextsituaties uitleggen waarom 
bepaalde bewerkingen samengenomen 
mogen worden (bv.: 2 kopjes van 2 euro en 
2 borden van 6 euro, dan mag je 2 x (2 + 6) 
uitrekenen.). 

 kent de betekenis van het begrip 
'gemiddelde', kan een gemiddelde 
uitrekenen en uitleggen hoe hij rekent. 

 kent de geldende regels voor de volgorde 
waarin rekenbewerkingen moeten worden 
uitgevoerd en kent daarbij ook de rol van 
haakjes. De leerling kan de regels 
toepassen bij formele sommentaal. 

 heeft inzicht in en kennis over de 
eigenschappen van en relaties tussen 
bewerkingen en kan dit toepassen (bv.: 
Waarom mag je bij optellen en 
vermenigvuldigen de getallen wel 
verwisselen (bv.: 3 + 5 = 5 + 3; 3 x 5 = 5 x 
3), maar niet bij aftrekken en delen (bv.: 100 
- 99 ≠ 99 - 100 en 24 : 3 ≠ 3 : 24). 

 kan kritisch denken en redeneren over 
combinaties van bewerkingen in 
betekenisvolle probleemsituaties (bv.: 4 + 5 
x 6, is dat nu 54 of 34, of kan het allebei 
goed zijn?).  

 weet in welke volgorde rekenbewerkingen 
uitgevoerd moeten worden in 
samengestelde opgaven, zowel met als 
zonder haakjes. 

 kent de procedure om het gemiddelde te 
berekenen en kan het gemiddelde 
berekenen in eenvoudige situaties. 

BEWERKINGEN MET BREUKEN 

 kan breuken aanvullen tot 1, in 
contextsituaties en in formele sommentaal 
(bv.: In de fles zit 3/10 liter, hoeveel liter kan 
er nog bij?; 2/7 + … = 1). 

 kan rekenen met de breuk als operator in 
informele contextsituaties (bv.: 1/5 deel van 
60 euro; 3/4 deel van 120 liter). 

 kan gelijknamige breuken optellen en 
aftrekken in contextsituaties en in formele 
rekentaal. De leerling kan hierbij indien 
nodig ook 'de helen eruit halen' (bv.: 1 1/2 
liter en 1/2 liter is 2 liter; 2/7 + 6/7 = 8/7 = 1 
1/7).  

 kan veel voorkomende ongelijknamige 
breuken vergelijken en het verschil bepalen 
(bv.: 1/3 of 1/5: wat is meer, hoeveel meer?) 

 kan rekenen met veel voorkomende 
breuken als operator en weet dat het voor 

 kan ongelijknamige breuken optellen en 
aftrekken, inclusief helen eruit halen en 
vereenvoudigen, ook via de 
standaardprocedure 'gelijknamig maken'. 
De leerling kan zijn aanpak uitleggen.  

 kan een geheel getal vermenigvuldigen met 
een breuk en omgekeerd (bv.: 6x3/5; 
3/4x12). 

 kan een breuk met een breuk 
vermenigvuldigen in contextsituaties en in 

 kan optellen en aftrekken van gelijknamige 
en ongelijknamige breuken en gemengde 
getallen, in betekenisvolle situaties maar 
ook via standaardprocedures in formele 
sommentaal (bv.: 6 3/4 + 3/8 =). 

 kan een deel van een hoeveelheid 
berekenen, in contexten en in formele 
sommentaal, ook met moeilijker breuken en 
omgekeerd (bv.: 5/6 deel van 1200 euro; 6 x 
3/5). 
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Eind groep 6 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 5, ook 

op het niveau van groep 6 
 en … 

Eind groep 7 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 6, ook 

op het niveau van groep 7 
 en … 

Eind groep 8 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 7, ook 

op het niveau van groep 8 
 en … 

Concretisering van Referentieniveau 1S 
 

De leerling … 
 

het antwoord niet uitmaakt of je de breuk 
interpreteert als 'keer' of 'deel nemen van' 
(bv.: 4/5 x 350, 4/5 van 350 of 350 x 4/5).  

 weet dat een deling ook als breuk 
geschreven kan worden en kan dit uitleggen 
en toepassen (bijvoorbeeld 2 : 3 is 2/3). 

 kan in contextsituaties met veel 
voorkomende breuken een heel getal delen 
door een breuk (bv.: we doen 5 liter soep in 
bakjes van 1/4 liter. Hoeveel bakjes hebben 
we nodig?). 

 kan kritisch denken en redeneren over 
breuken in betekenisvolle probleemsituaties 
(bv.: Waarom mag je bij het optellen van 
breuken niet de tellers bij elkaar op tellen en 
de noemers bij elkaar optellen?). 

formele sommentaal (1/4 deel van 1/2 liter 
melk; 3/4 x 5/8). 

 kan een heel getal delen door een breuk of 
door een gemengd getal, met name in 
contextsituaties (bv.: 10 liter in flessen van 2 
½ liter doen: 10 : 2½). 

 kan een breuk delen door een breuk, met 
name in contextsituaties (bv.: hoeveel 
pakjes van 1/4 liter kun je halen uit 1 1/2 
liter?; 1 1/2 : 1/4). 

 kan kritisch denken en redeneren over 
breuken in betekenisvolle probleemsituaties 
(bv.: Leg eens uit waarom er geen kleinste 
breuk bestaat.). 

 

 kan een breuk met een breuk 
vermenigvuldigen of een deel van een deel 
nemen, met name in contextsituaties (bv.: 
1/2 deel van 1/2 liter; 3/4 x 5/8). 

 kan een heel getal, een breuk of gemengd 
getal delen door een breuk of door een 
gemengd getal, met name in 
contextsituaties (bv.: 10 : 2 1/2; Hoeveel 
glazen van 1/8 liter kun je vullen uit een fles 
van 1 liter?). 
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Eind groep 6 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 5, ook 

op het niveau van groep 6 
 en … 

Eind groep 7 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 6, ook 

op het niveau van groep 7 
 en … 

Eind groep 8 
 

De leerling … 
 beheerst de doelen van groep 2 t/m 7, ook 

op het niveau van groep 8 
 en … 

Concretisering van Referentieniveau 1S 
 

De leerling … 
 

REKENEN MET DE REKENMACHINE 

 

 kent de functie van de verschillende 
gangbare knoppen/symbolen op 
rekenmachines, ook op een 
computer/laptop/mobiel. 

 kan enkelvoudige berekeningen (optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen en delen) 
uitrekenen met de rekenmachine. 

 kan bij een uitkomst van een niet opgaande 
deling op de rekenmachine, 'de rest' correct 
interpreteren. 

 kan verwoorden op welke manier een 
(enkelvoudig) contextprobleem opgelost kan 
worden met de rekenmachine. 

 kan de uitkomsten op de rekenmachine 
schattend controleren en kritisch 
beoordelen. 

 kan contextproblemen waarin een 
opeenvolging van bewerkingen uitgevoerd 
moet worden, uitrekenen met de 
rekenmachine (bv.: Je koopt 3 pakken koffie 
van € 2,68 en 4 pakken limonade van € 
1,17, hoeveel moet je betalen?) en kan 
uitleggen wat wel en wat niet achter elkaar 
ingevoerd en uitgerekend mag worden. 

 kan kritisch beoordelen, wanneer gebruik 
van een rekenmachine handig is en 
wanneer hoofdrekenen of rekenen op papier 
meer geëigend is. 

 kan kritisch denken en redeneren over het 
rekenen met de rekenmachine in 
betekenisvolle probleemsituaties. 

 kan bewerkingen met hele getallen en 
decimale getallen op de rekenmachine 
uitvoeren met behulp van de elementaire 
operatietoetsen: +  -  x  : / * =). 

 kan de rekenmachine op een verstandige 
manier inzetten (bv.: Ga ik om uit te rekenen 
hoeveel ik overhoud bij € 10,00 - € 9,95 de 
rekenmachine pakken en daarop rekenen, 
of gaat dit sneller (en beter) uit het hoofd?). 

 kan kritisch uitgevoerde bewerkingen op de 
rekenmachine controleren door ofwel 
precies (na)rekenen, ofwel door te schatten 
of door het antwoord in relatie te brengen 
met de context. 
Hieronder valt ook bij het gebruik van de 
rekenmachine attent zijn op leesfouten en 
typefouten. 

 kan de uitkomst op de rekenmachine in 
verband brengen met de ingetoetste 
bewerking: kan nagaan of de uitkomst klopt 
(globaal schatten) of nogmaals uitvoeren ter 
controle. 

 kan een ‘rest’ op de rekenmachine 
interpreteren in relatie tot de contextsituatie 
waarbij de berekening hoort. 

 


