
Pluspunt  De wereld in getallen 

Rekenen t/m 100 

Arlette Buter 



Inhoud

• Het hoofdfasenmodel

• Splitsen tot en met 10

• Rekenen tot en met 10

• Rekenen tot en met 20

• Rekenen tot en met 100

• Basis- en variastrategieën 

• Korte blik naar groep 5 

Eén visie op rekenonderwijs, verwerkt in twee methodes

In deze presentatie ligt het accent op het ontwikkelen van 
procedures en het toepassen hiervan. 

Er zijn geen voorbeelden van lessen over de 
begripsvorming en het flexibel toepassen. 



De nieuwste rekendidactiek van Malmberg is 
gebouwd op 8 pijlers 



Hoofdfasenmodel

Opbouw van een leerlijn

In deze presentatie ligt het accent op fase 2 en 3! 

Ontwikkelen 

van procedures

Begripsvorming 

Vlot leren 

rekenen en 

automatiseren

Flexibel 

toepassen



Splitsingen t/m 10

Leerjaardoel eind groep 3:

• PP en WIG: Het kind kan alle splitsingen t/m 10 vlot 
uitrekenen, zonder te tellen. Dat betekent: het antwoord 
weten, binnen drie seconden.



Splitsen t/m 10, groep 3

Begripsvorming 
Ontwikkelen 

van procedures

Vlot leren 

rekenen en 

automatiseren

Flexibel 

toepassen

Begrijpen wat splitsen is.
Koppelen van:
- verhaal,
- tekening,
- materiaal,
- splitsschema

- begrijpen welk getal waar 
staat in het schema

- Gebruik maken van 
structuren

- In één keer de 
hoeveelheden overzien

- Afbouwen materiaal

Veel oefenen Samenhang met optel- en 
aftreksommen



Splitsingen t/m 10

We willen dat de leerlingen:

• Niet tellen 

• In één keer de hoeveelheden overzien

Bij uitrekenen van splitsingen:

• Nog geen sprake van strategiegebruik

• Wel: gebruik maken van structuur



Welk materiaal gebruik je bij de splitsingen? 

• Los, ongestructureerd materiaal (fiches, blokjes ect)

• Splitsstrookjes

• Bij splitsing van 10: handen of rekenrek

• Gebruik ook afdekdoek

• Als kinderen met materiaal werken → geef helder aan wat de 
bedoeling is



Rekenen t/m 10

Leerjaardoel eind groep 3

• PP en WIG: Het kind kan alle sommen t/m 10 vlot maken, 
zonder te tellen. Dat betekent: het antwoord weten, binnen 
drie seconden.



Rekenen t/m 10: wat is nodig in groep 1-2?

Leerjaardoel eind groep 2

• SLO: 

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



Rekenen t/m 10, groep 3

Begripsvorming 
Ontwikkelen 

van procedures

Vlot leren 

rekenen en 

automatiseren

Flexibel 

toepassen

Begrijpen wat optellen en 
aftrekken is

Koppelen van:
- verhaal,
- Materiaal,
- som

Somtypen herkennen: Splitsingen verbinden aan 
optellen en aftrekken

- Moeilijk sommen me het 
rekenrek, zoals 6+3 
en 5-3

Veel oefenen



Rekenen t/m 10

We willen dat de leerlingen:

• Niet tellen 

• Gebruik maken van 5-structuur

• Gebruik maken van getalbeelden

• Gebruik maken van somtypen (kennis die er al is)

• Nog geen sprake van strategiegebruik

• Wel: gebruik maken van structuur



Optellen

1 Tellen met sprongen van 1  en 2 3 + 1   4 + 2

2 Vijfsommen 5 + 4   5 + 3 

3 Vriendjes van 10 9 + 1   8 + 2

4 Dubbelen 4 + 4

5 Moeilijke sommen 6 + 3   4 + 3

Verwisselen 1 + 7 wordt 7 + 1

Nadruk ligt op koppeling tussen de som en het getalbeeld.

Groep 3 – somtypen rekenen t/m 10



Aftrekken

1. Terugtellen met sprongen van 1 en 2 3 – 1 8 - 2

2. Vijfsommen 9 – 4  9 – 5 

8 – 3  8 – 5

3. Vriendjes van 10 10 – 8  10 – 4     

4. (Bijna)verdwijnsommen 8 – 8  9 – 8  
7 – 6

5. Moeilijke sommen 7 – 3 8 – 4
9 – 7 8 – 6
6 – 3 7 – 4
9 – 6    5 – 3
6 – 4 9 – 3

Groep 3 – somtypen rekenen t/m 10



Welk materiaal bij het rekenen t/m 10?

• Rekenrek tot 20 (5-structuur)

• Handen

• Eierdoos (van 10)

Niet:

• Los, ongestructureerd materiaal (fiches, blokjes ect)



Aandachtspunten rekenen t/m 10

• Bij het rekenrek: eerst zeggen wat je gaat doen en pas dan ook doen
• Bij het rekenrek alleen op de bovenste rij werken

Uitzondering: dubbelen (4+4) 

• Getalbeelden laten verwoorden (vijf-structuur) 
• Bouw het werken met materiaal af

• Goed observeren en de tellers in kaart brengen
• Geen zelfstandig schriftelijk werk bij kinderen die tellend rekenen
• Oefen vaak en kort
• Geef helder en heel vaak aan wat de bedoeling is: 

sommen maken zonder te tellen
• Vraag regelmatig na of dit ook is gelukt 

“Is het gelukt zonder te tellen?”

• Laat pas op tempo werken (fase 3 van het hoofdfasenmodel) 
als het kind echt de structuren vlot doorziet, geen materiaal 
meer nodig heeft en niet telt.
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Observeren



Observeren 



Last but not least

Als kinderen tellen helpt gewoon oefenen niet!

Veel (schriftelijk) werk laten maken en laten oefenen daar 
komt de automatisering niet mee op gang
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Een kleine blik vooruit…

• Memoriseren van de splitsingen t/m 10 en rekenen t/m 10 zijn 
voorwaarden voor het verdere rekenen

• Als kinderen tellen bij het rekenen t/m 10 dan gaan ze ook 
tellen bij rekenen tussen 10 en 20

• Als kinderen tellen bij het rekenen t/m 10 dan gaan ze ook 
tellen bij rekenen over eerste tiental (rekenen t/m 20)

• Etc



Rekenen tussen 10 en 20 

We willen dat de leerlingen:

• Rekenen naar analogie (met de kleine som)

• Observeer :

– Kleine som zonder te tellen

– Kleine som noteren in denkwolk



Rekenen tussen 10 en 20, materiaal?

• Rekenrek tot 20 (5-structuur)

• Eierdozen (van 10)



Rekenen t/m 20, groep 4

Begripsvorming 
Ontwikkelen 

van procedures

Vlot leren 

rekenen en 

automatiseren

Flexibel 

toepassen

Begrijpen wat optellen en 
aftrekken is

Zie groep 3 
koppelen van:
- verhaal
- tekening
- materiaal
- som

Diverse contexten: 
aftrekken, aanvullen en 
verschil bepalen 

Veel oefenenBasisstrategie: rekenen via
de 10



Rekenen tot en met 20 
Sprong over eerste tiental

We willen dat de leerlingen:

• Rekenen via de 10 in 2 stappen

• Observeer:
- maken ze de juiste splitsing?
- beheersen en begrijpen ze de basisstrategie?

Eerst de basisstrategie (begrijpen en beheersen), daarna pas  
automatiseren

Om te gaan automatiseren is het niet nodig om variastrategieën 
te gebruiken / beheersen



Discussie 

• Moeten de kinderen die het goede antwoord weten ook laten 
zien dat ze de basisstrategie beheersen? 



Rekenen tot en met 20, materiaal?

• Rekenrek tot 20 (5-structuur)

• Eierdozen (van 10)



Groep 4 blok 2



Voorbeeld herhalingsles 

• Observeren 



PP: Conditietraining
WIG: Taken 
Digitaal: Eigen taken Basis

Blok 3 



Toets blok 3 



PP: Conditietraining
WIG: Taken 
Digitaal: Eigen taken Basis



Tempotoets blok 6 



Groep 4: Basisstrategie rekenen t/m 100: 
rijgen  

Rijgen: eerst de tientallen dan de eenheden, in maximaal 3 
sprongen  

Welke sommen moet je beheersen om te kunnen rijgen bij 
sommen als: 48 + 37 en 75 – 48? 



Rekenen t/m 100 

• Getallen t/m 10 splitsen (doel eind groep 3) 

• Rekenen t/m 10  (doel eind groep 3)

• Rekenen tussen 10 en 20: 12+3, 18-2 (doel eind groep 3) 

• Rekenen via de 10 (8+7, 15-7)

• Optellen en aftrekken met 10-tallen op de lege getallenlijn: 54 + 10, 75 – 10

• Aanvullen tot en met het volgend tiental (37 + 3 / 37 + .. = 40 )

• Aftrekken vanaf een tiental (40 – 2)

• Optellen en aftrekken met tientallen op de lege getallenlijn: 42 + 30, 42 – 30

• Optellen en aftrekken op de lege getallenlijn zonder tienvoudoverschrijding:65 + 4, 37 - 5  

• Optellen en aftrekken op de lege getallenlijn met tienvoudoverschrijding: 47 + 8, 64 – 7

Doel: Optellen en aftrekken op de lege getallenlijn met de basisstrategie rijgen in maximaal 3 
sprongen : 48 + 37 en 75 – 48



Optellen en aftrekken met en zonder 
tientaloverschrijding 



Handleiding 





Basis- en variastrategieën 

• Observeer of alle leerlingen de basisstrategie beheersen en 
begrijpen

• Wanneer een leerling de basisstrategie beheerst en begrijpt, 
komt er ruimte voor variastrategieën 

• Observeer ook of variastrategieën die worden gebruikt ook 
worden beheerst en begrepen



Basis- en variastrategieën 

De discussie over welke variastrategie wanneer handig is hangt af 
van de getallen

• Kernvraag is: wanneer is het handig, bij welke sommen? En 
wanneer niet. Niet op de automatische piloot ineens alle 
sommen met bijv rijgen met teveel gaan uitrekenen

• Vb:56 + 29 wel; 45 + 23 niet (45 + 30 – 7) 



Variastrategieën rekenen t/m 100 

Rijgen met te veel EXTRA
In deze les staat de strategie: rijgen 
met te veel centraal. Dit is een 
variastrategie. Dit houdt in dat 
deze strategie (op dit moment) 
mogelijk niet voor alle kinderen 
geschikt is; alleen de kinderen die 
de basisstrategie: rijgen goed
beheersen, nemen deel aan deze 
les. De andere kinderen oefenen 
verder met rijgen. Zij maken 
zelfstandig opgave 2 en 3,
rijgend, en doen niet mee met de 
instructie.



Variastrategieën rekenen t/m 100 

Aanvullen (voor iedereen)  

EXTRA
In deze les staat de variastrategie: 
aanvullen centraal. Aanvullen 
(een aftreksom uitrekenen
door op te tellen) is een handige 
strategie bij aftrekken als de 
getallen uit de som dicht bij
elkaar liggen. Uit onderzoek blijkt 
dat ook minder sterke rekenaars 
deze strategie oppakken. Alle 
kinderen zitten deze les dus bij
de instructie. Hiermee is deze 
variastrategie in groep 4 een 
uitzondering. Kinderen begrijpen 
deze strategie wanneer ze
inzien waarom het antwoord 
boven de lijn staat, zij zelf aanvul-
en verschilcontexten kunnen 
herkennen en bedenken, en 
bepalen wanneer aanvullen wel 
of niet handig is.



Variastrategieën rekenen t/m 100 

Aanvullen (voor iedereen)  





Rekenen t/m 100; materiaal

Bij voorbereiding: (oriëntatie getallengebied t/m 100)

• kralensnoer t/m 100

• Gestructureerde getallenlijnen (met streepjes)

Bij bouwstenen: (stappen op weg naar de eindvorm)

• kralensnoer t/m 100

• Gestructureerde getallenlijnen (met streepjes)

• En dit koppelen aan lege lijn

Bij eindvorm: (47+35, 82-37)

• Lege lijnen

(dus geen materiaal)



Basisstrategieën: rijgen in maximaal 3 sprongen en splitsen

Groep 5: Rekenen t/m 1000

Herhaling variastrategieën: rijgen met te veel en aanvullen 







Vragen? 

• Meer weten:

https://www.malmberg.nl/rekenonderwijs-van-de-toekomst.htm

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/artikelen-
basisonderwijs/het-rekenonderwijs-van-de-toekomst.htm

https://www.malmberg.nl/rekenonderwijs-van-de-toekomst.htm
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/artikelen-basisonderwijs/het-rekenonderwijs-van-de-toekomst.htm


Infomarkt 

• Daphne Verrest & Dick Vijge

Rekenroute: een praktische 
uitwerking van passende 
perspectieven leerroute 2 en 3. 

Rekenplein groep 1-2: 
Rekenactiviteiten voor in de (kleine) 
kring, aan tafel, in de speelzaal, 
buiten, in hoeken en spel


