
 
 
 

Doelenlijst 1: GETALLEN onderdeel GETALBEGRIP 

Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Doel: Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen hebben 

Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen 
kunnen hebben (hoeveelheidsgetal, volgordegetal, 
meetgetal, rekengetal en naamgetal) 
 

 
 

    

Doel: De telrij kunnen opzeggen (akoestisch tellen) 

Binnen het getalgebied tot 100 (G100) de telrij kunnen 
opzeggen, heen en terug 

    

Vanaf een willekeurig getal verder en terug kunnen tellen 
binnen G100 (37, 38, 39, …; 84, 83, 82, 81, …) 

    

Vanaf een willekeurig getal met sprongen van 10 verder en  
terug kunnen tellen binnen G100 (12, 22, 32, …; 93, 
83, 73, …) 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Binnen het getalgebied tot 1000 (G1000) de telrij kunnen 
opzeggen. Speciale aandacht voor de overgang rond een 
honderdtal (296, 297, 298, …; 604, 603, 602, …) 

       

Vanaf ronde getallen kunnen tellen met sprongen van 10, 20, 
50 en 100 binnen G1000 (240, 250, 260, …); (50, 
100, 150, 200, 250, …) 

  20 en 50 niet    

Vanaf ronde getallen kunnen tellen met sprongen van 10, 
20, 50 en 100 in getallengebied boven 1000 (1250, 
1270, 1290, …); (3450, 3500, 3550, 3600, …) 

    

Doel: Getalsymbolen kunnen herkennen, benoemen en noteren 

Getalsymbolen tot 100 kunnen herkennen, benoemen en 
noteren 
 

 

       

Getalsymbolen tot 1000 kunnen herkennen, benoemen en 
noteren 

       

Getalsymbolen boven de 1000 kunnen herkennen, 
benoemen en noteren 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Getallen met stippen of spaties ter aanduiding van de 
duizendtallen kunnen herkennen, benoemen en noteren 
 

 
 

      

Getallen boven de miljoen als miljoen-kommagetal 
kunnen herkennen en noteren 

 
Voorbeeld: 
6 200 000 inwoners noteren als 6,2 miljoen inwoners 

   Verband met doelenlijst 
5. Kommagetallen. 

Getallen op de juiste wijze op de rekenmachine kunnen 
intoetsen en aflezen 

 
Voorbeeld: 
De uitkomst 6.1 van de berekening € 10,- minus € 3,90 
kunnen interpreteren 

   Verband met doelenlijsten 
5. Kommagetallen en 
8. Meten, onderdeel geld. 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Doel: Hoeveelheden kunnen tellen (resultatief tellen) 

Ongeordende hoeveelheden tot 100 kunnen tellen via 
strategieën als groepjes van 5 of 10 maken, tellen en 
wegleggen, e.d. 

 

 
 

       

Geordende hoeveelheden tot 100 kunnen tellen via het 
tellen met sprongen van 10 

       

Geordende hoeveelheden boven de 100 kunnen tellen via 
het tellen met sprongen van 10 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Doel: Getallen kunnen structureren 

Getallen tot 10 vlot kunnen splitsen, aanvullen en in 
groepjes verdelen 

       

Getallen tot 100 kunnen vergelijken, ordenen en 
decimaal structureren 

       

Getallen boven de 100 kunnen vergelijken, ordenen en 
decimaal structureren 

      

Doel: Getallen op de getallenlijn kunnen plaatsen 

Getallen tot 100 op de juiste plaats op de halflege 
getallenlijn (met tienvouden) tot 100 kunnen plaatsen; 
buurgetallen 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Getallen tot 1000 globaal op de juiste plaats op de 
halflege getallenlijn tot 1000 kunnen plaatsen 

    

Doel: Getallen als knooppunt in een netwerk van getalrelaties kunnen zien 

Getallen tot 100 als knooppunt in een netwerk van 
getalrelaties kunnen zien (bijv.: 36 als 30 + 6; 40 - 4; 
6 x 6; 10 + 10 + 10 + 6; 4 x 9, …) 

    

Getallen boven de 100 als knooppunt in een netwerk van 
getalrelaties kunnen zien 

    

Getallen als een ‘bijna rond getal’ kunnen identificeren 
(bijv.: 98 als bijna 100, 249 als bijna 250, …) 

       

Enig inzicht hebben in getalkenmerken zoals het even/oneven 
zijn, het priemgetal zijn, het deelbaar door 5 en 10 zijn 

    

Doel: Doorzien van de decimale structuur van getallen 

Doorzien van het akoestisch-decimale patroon van de telrij 
tot 100 (de vaste opeenvolging van ‘eenendertig, 
tweeëndertig, …; eenenveertig, tweeënveertig, …’) 

   Zie ook 'tellen met sprongen 
van 10' eerder in deze 
doelenlijst. 

   

Doorzien van het akoestisch-decimale patroon van de telrij 
boven de 100 

      

Doorzien van de decimaal-positionele structuur van getallen 
tot 1000 (bijvoorbeeld: doorzien dat de 3 in 634 de waarde 30 
heeft) 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Doorzien van de decimaal-positionele structuur van 
getallen boven de 1000 

    

Doel: Kritische zin voor getallen hebben 

Door schattend rekenen bepalen of een uitkomst goed kan 
zijn 

 
Voorbeeld: 
Een uitkomst als € 12,95 voor de opgave ‘Hoeveel kosten 6 
flessen cola van € 1,95?' kan niet goed zijn. 

    

De uitkomst van op de rekenmachine berekende 
opgaven kritisch kunnen beschouwen 

       

Je realiseren dat het aantal inwoners van een stad nooit tot op 
de persoon nauwkeurig gegeven kan worden (‘Er wonen 
137.428 personen in de stad’) 

    

Doel: Getallen kunnen afronden 

Getallen tot 1 miljoen kunnen afronden op een honderd- of 
duizendtal 

    

Getallen boven 1 miljoen kunnen afronden op een 
miljoental 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Op twee manieren kunnen afronden: 
• afkappen, waarbij alle volgende decimalen 

geschrapt worden 
Voorbeeld: 6,37 wordt 6; 7,65 wordt 7 
• afronden, waarbij de volgende decimaal als 

maatstaf wordt gebruikt 
Voorbeeld: 6,37 wordt 6 of 6,4; 7,65 wordt 8 of 7,7 
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Doelenlijst 2: GETALLEN onderdeel OPTELLEN en AFTREKKEN 

Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Doel: Optel- en aftrekstructuren herkennen en kunnen beschrijven in termen van ’zoveel erbij of eraf’ 

Veranderingssituaties (+ en -) 

 
 

    

Samenstellingssituaties (+ en -) 
 

 
 

    

Verschilsituaties (-) 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Doel: Formele symbolentaal kunnen gebruiken 

Plus-, min- en is gelijk-teken kunnen gebruiken     

Optel- en aftreksituaties naar de kale som 
kunnen vertalen 

    

Kale optel- of aftreksom kunnen vertalen naar een 
situatie (8 - 3 betekent: er waren er eerst 8, daarna 
gaan er 3 weg, e.d.) 

    

Doel: Getalgebied tot 20, gebruik van strategieën, bewerkingseigenschappen en relaties 

Een voor een kunnen tellen met ondersteuning van 
materiaal zoals vingers, fiches of blokjes 

    

Structurerend kunnen tellen op basis van de 
vijfstructuur zoals de handen, een eierdoos of een 
kralensnoer (bij het rekenen tot 10) 

 Op basis van 
getalbeelden: 
[5], [3], 8 

Doortellen: [5] – 6, 7, 8 Of 
op basis van getal- 
beelden: [5], [3], 8 

 

Kunnen gebruiken van de verwisseleigenschap (2 + 6 
via 6 + 2) 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Structurerend kunnen tellen op basis van de 
vijfstructuur van de eierdoos of het rekenrek (bij het 
rekenen over de 10) 

    

Kunnen gebruiken van andere strategieën zoals 
dubbel/bijna dubbel (6 + 7 via 6 + 6 en nog 1 erbij) en 
de inverse-relatie (9 - 7 = .. via 7 + .. = 9) 

  Inverse relatie laten zien op 
getallenlijn: 
[7], 8, 9 

 

Doel: Getalgebied tot 20: optel- en aftrekopgaven uit het hoofd kennen 

Optel- en aftrekopgaven tot en met 10 uit het 
hoofd kennen 

    

De dubbelen en corresponderende aftrekkingen uit 
het hoofd kennen (4 + 4 = 8; 8 – 4 = 4; 
6 + 6 = 12; 12 - 6 = 6) 

    

Optel- en aftrekopgaven tot en met 20 uit het 
hoofd kennen 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Doel: Getalgebied tot 100: optel- en aftrekopgaven met hulp van modellen/hulpnotaties kunnen uitrekenen 

Opgaven met willekeurige getallen kunnen 
uitrekenen volgens de rijgaanpak op de lege 
getallenlijn 

    

Opgaven kunnen uitrekenen met behulp van 
tussennotaties in rekentaal (diverse strategieën) 

    

Opgaven kunnen uitrekenen volgens de 
splitsaanpak met behulp van geld, MAB- 
materiaal of ander decimaal materiaal 

    

Opgaven kunnen uitrekenen volgens gevarieerde 
aanpakken zoals 
• de aanvulstrategie 

(bijv.: 71 - 68 via 68 + .. = 71); 

• de compensatiestrategie (bijv.: 
49 + 36 via 50 + 36 - 1); 

• de omvormstrategie 
(bijv.: 38 + 27 via 40 + 25); 

al dan niet met gebruikmaking van een model of 
hulpnotatie. 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Opgaven kunnen uitrekenen met de 
rekenmachine (RM) 

    

Doel: Getalgebied tot 100: optel- en aftrekopgaven uit het hoofd kunnen uitrekenen 

Tienvouden kunnen optellen en aftrekken (40 
+ 30; 60 - 20) 

       

Een tienvoud bij/van een willekeurig getal kunnen 
optellen/aftrekken (43 + 30; 67 - 20) 

      

  
Een getal kleiner dan 10 bij/van een willekeurig getal 
kunnen optellen/aftrekken, met of zonder 
tientaloverschrijding  (43 + 5; 67 - 4; 43 + 8; 
67 - 9) 

   Verband leggen met optellen en 
aftrekken onder de 10. 

Tweecijferige getallen bij elkaar kunnen 
optellen/van elkaar kunnen aftrekken, zonder 
tientaloverschrijding  (43 + 25; 67 - 34) 

    

Tweecijferige getallen bij elkaar kunnen 
optellen/van elkaar kunnen aftrekken, mét 
tientaloverschrijding  (43 + 28; 67 - 39) 

    

Doel: Getalgebied tot 1000: optel- en aftrekopgaven uit het hoofd kunnen uitrekenen 

Optel- en aftrekopgaven met tienvouden en 
honderdvouden kunnen uitrekenen (240 + 50; 
160 - 30; 240 + 80; 160 - 90; 500 – 40; 500 - 180) 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Doel: Getalgebied tot 1000: optel- en aftrekopgaven met willekeurige getallen kunnen uitrekenen 

Opgaven met willekeurige getallen kunnen 
uitrekenen 

    

(Optellen/aftrekken met willekeurige getallen 
kunnen uitrekenen) 
 
• Via een hoofdrekenstrategie, bijvoorbeeld 

rijgend 

    

• Door kolomsgewijs rekenen 
 

 

    

• Volgens de cijferprocedure 
 

 

    

• Met de rekenmachine (RM)     

Kunnen schatten tussen welke twee 
honderdvouden het antwoord van een som ligt 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Doel: Getalgebied boven de 1000: optel- en aftrekopgaven met willekeurige getallen kunnen uitrekenen 

Opgaven met willekeurige getallen op papier 
kunnen uitrekenen 

    

• Volgens een hoofdrekenstrategie     

• Via kolomsgewijs rekenen     

• Volgens de  cijferprocedure     

• Met de rekenmachine     

• De orde van grootte van de uitkomst kunnen 
schatten 
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Doelenlijst 3: GETALLEN onderdeel VERMENIGVULDIGEN 
Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Doel: Vermenigvuldigstructuren herkennen en kunnen beschrijven in zoveel rijtjes/groepjes van zoveel 

Herkennen in een 
rechthoekstructuur 

 

    

Herkennen in een groepjesstructuur 
 

 

    

Doel: Ontwikkelen van de vermenigvuldigtaal 

Kennen van het x-teken     

Vermenigvuldigsituatie kunnen 
vertalen naar een keersom 
(4 groepjes van 4 noemen we 4 x 4) 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Keersom op een verpakking kunnen 
vertalen naar een situatie 

 
 

    

Kale keersom kunnen vertalen naar een 
situatie 
(5 x 4 betekent 5 groepjes van 4) 

    

Doel: Efficiënt rekenen, gebruikmakend van de eigenschappen van getallen en bewerkingen, met eenvoudige getallen 
(modellen/strategieën kunnen hanteren) 

• Herhaald optellen     

• Omkeerstrategie        

• (elementair) verdubbelen     

• 5x en 10x als steunpunt     

• 1x meer, 1x minder     
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Doel: Producten uit de tafels van vermenigvuldigen uit het hoofd kennen 

Tafels 1, 2, 5 en 10     

Tafels 1 x 1 t/m 5 x 5 (dus niet de 
hogere tafels) 

    

Tafels 1 t/m 5 en 10     

Tafels 6 t/m 9   RM inzetten.  

Doel: Vermenigvuldigen met grote getallen 

Vermenigvuldigen van een getal met 1 
cijfer met een getal met twee cijfers 

  RM inzetten.  

• nulregel toepassen, bijvoorbeeld 
bij 12 x 10 

    

• Splitsstrategie, bijvoorbeeld: 7 
x 12 = (7 x 10) + (7 x 2) 

    

Vermenigvuldigen van een getal met 1 
cijfer met een getal met drie cijfers (7 x 
165) 

  RM inzetten.  

• Splitsstrategie toepassen, 
bijvoorbeeld: 7 x 165 = (7 x 100) 

+ (7 x 60) + (7 x 5) 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Vermenigvuldigen van een getal met 
twee cijfers met een getal met twee 
cijfers (36 x 67) 

 RM inzetten. RM inzetten.  

Doel: Globaal kunnen vermenigvuldigen 

In een context die zich daartoe leent: 
 
Celine wil vier krentenbroden kopen van 
€ 2,95 per stuk. Heeft ze genoeg aan een 
briefje van 10 euro? 

   
RM inzetten. 

Zie ook doelenlijst 
5. Kommagetallen. 

Kaal met hele getallen: 
29 x 42 is ongeveer 30 x 40 

    

Kaal met kommagetallen: 
5 x 19,50 is ongeveer 5 x 20 
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Doelenlijst 4: GETALLEN onderdeel DELEN 

Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Doel: Deelsituaties kunnen uitrekenen 

Rechthoekstructuur 
 

Voorbeeld: 
30 koekjes in rijtjes van 6. 
Hoeveel koekjes per rijtje? 

    

Groepjesstructuur 
 

Voorbeeld: 
32 knikkers verdelen met z’n vijven 

    

Doel: Ontwikkelen van deeltaal 

Kennen van : - teken     

Deelsituatie kunnen vertalen naar 
een som 

 
Voorbeeld: 
36 koekjes in zakjes van 6 noemen we 
36 : 6 

    

Kale deelsom kunnen vertalen naar een 
situatie 

 
Voorbeeld: 
47 : 9 betekent 47 voorwerpen 
verdelen over 9 zakjes, of 47 
voorwerpen in zakjes van 9 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Doel: Efficiënt rekenen, gebruikmakend van de eigenschappen van getallen en bewerkingen, met eenvoudige getallen 
(modellen/strategieën kunnen hanteren) 

Delen via opvermenigvuldigen 
 

Voorbeeld: 
36 : 6 = 6 (1), 12 (2), 18 (3), enz. 

   Zie ook doelenlijst 
3. Vermenigvuldigen. 

Delen als omgekeerde van 
vermenigvuldigen 

 
Voorbeeld: 
30 : 6 = 5, want 5 x 6 = 30 

    

Splitsen in een context 
 

Voorbeeld: 
48 euro verdelen met z’n vieren 

    

Splitsen bij kale som 
 

Voorbeeld : 
48 : 4 splitsen in 40 : 4 en 8 : 4 

    

Doel: Deeltafels uit het hoofd kennen 

Delingen uit de tafels 
tot en met 10 kennen 

 
Voorbeeld: 36 : 4; 63 : 9 

   Zie ook doelenlijst 
3. Vermenigvuldigen. 

Delingen uit de tafels 2 
t/m 5 en 10 

   Idem. 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Delingen uit de tafels 2, 
5, 10 

   Idem. 

Doel: Delen met grote getallen 

Kunnen delen door 10 bij ronde 
getallen 

 
Voorbeeld: 
720 : 10; 980 : 10 

    

Kunnen delen door 100 bij ronde 
getallen 

 
Voorbeeld: 
7200 : 100 

    

Kunnen delen door 10, bij 
kommagetallen 

   Zie ook doelenlijst 
5. Kommagetallen. 

Uit het hoofd berekenen van delingen 
naar analogie (met beperkt aantal 
nullen). 

 
Voorbeeld: 
320 : 4; 3200 : 4; 4000 : 5 

    

Delen van een getal met maximaal drie 
cijfers door een getal met maximaal 
twee cijfers 

 
Voorbeeld: 
345 : 15 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

• Via opvermenigvuldigen     

• Via de verdeeleigenschap     

• Via een vorm van kolomsgewijs 
delen 

    

• Via cijferend delen     

• Met de rekenmachine     

Doel: Globaal kunnen delen 

In een context die zich daartoe leent     

Als controle van de deling op de 
rekenmachine 
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Doelenlijst 5: GETALLEN onderdeel KOMMAGETALLEN 

Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Doel: Orde van grootte, uitspraak, schrijfwijze en betekenis van kommagetallen 

Inzicht in de betekenis van eenvoudige kommagetallen in verschillende 
verschijningsvormen zoals viaducthoogte, diepte van een kanaal, inhoud 
van een pakje drinken, uitkomst van een berekening op de rekenmachine, 
temperatuur op een analoge en digitale thermometer, e.d. 
 

 

    

• Waar kom je kommagetallen in het dagelijks leven tegen? 
• Wanneer gebruik je kommagetallen? 

    

Kennis van de geschreven en gesproken taal rond kommagetallen: 
• uitspraak in alledaagse en decimale termen: 0,45 is ‘nul 

komma vijfenveertig’ maar ook ‘vijfenveertig honderdsten’ 
• noteren: hoe schrijf je ‘twee komma negen’? En hoe 

‘vijfenzeventig honderdsten’? 
• 0,8 = acht tiende 

8 

Koppeling maken tussen kommagetallen en breuken 

10 

  Beperkt tot 2 cijfers 
achter de komma. 

 
Ook 0,45 als nul 
komma vijfenveertig 
benoemen. 

Schrijven en uitspreken als 
honderdsten gaat ver voor 
leerroute 3 en twijfel bij 
leerroute 2. 

 
Tienden (en honderdsten) in 
het PO; duizendsten in het 
VO. 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

In toepassingssituaties kunnen herkennen en interpreteren dat 
kommagetallen zowel met een komma (dagelijks leven) als met een 
punt (rekenmachine) worden aangeduid 

    

Kennis van het feit dat stip en komma soms ook in andere betekenissen 
voorkomen, zoals in een bedrag als € 13.250,- en als kameraanduiding 
(kamer 2.45) 
 

 
 

    

Doel: Vergelijken en ordenen van kommagetallen 

Gevoel voor de (orde van) grootte van kommagetallen in een context: 
1,4 km, 1,45 euro en 1,895 kg kunnen interpreteren als ‘1 km/euro en 
nog een beetje’ en 'bijna twee kilo' 

      Niet met getallen met 3 
cijfers achter de komma. 
Daar kunnen ze zich niets 
meer bij 
voorstellen  
 

Idem, maar in aangescherpte vorm in de zin van weten dat 1,4 km iets 
minder dan anderhalve km is; en dat 1,895 kg bijna 2 kg is 

   Getallenlijn ter 
ondersteuning. 

  Wel: 
- 1,8 ligt ergens tussen de 

1 en de 2 
Niet: 
- met getallen met drie 

cijfers achter de komma 
(1,895) 

Eenvoudige kommagetallen op de halflege getallenlijn kunnen 
plaatsen. Bijvoorbeeld: 
• Waar ligt 0,5 op de getallenlijn tussen 0 en 1? En 0,75? 
• Waar ligt 0,48 ongeveer? En 0,99? 
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Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen 

Eenvoudige kommagetallen in situaties met gelijk aantallen 
decimalen kunnen vergelijken en ordenen. Bijvoorbeeld: 
• Wat is meer: 1,2 l melk of 1,5 l? 

• Wat is meer: € 3,45 of € 3,85? 
• Lengte van leerlingen, weergegeven in een kommagetal, op 

volgorde zetten. 

 In toepassings- situaties, 
met gebruik van een 
model. 

  In toepassingssituaties: 
met concreet materiaal 
zoals een maatbeker of 
geld. 
Wellicht ook met  een 
combinatie van concreet 
materiaal en het TE, th-
model. 

Idem, maar met ongelijk aantallen decimalen. Bijvoorbeeld: 
• Wat is meer: 0,5 l of 0,33 l? 

 
 

 
 

 In toepassings- 
situaties. 

Alleen in toepassings- 
situaties. 

 

Verder en terug kunnen tellen met kommagetallen in de context van 
tellers zoals bij een kilometerteller en een fietscomputer. 
Bijvoorbeeld: 
• Wat komt na 37,8 km? En na 37,9 km? 
• Wat komt na 345,48 km? En na 345,49 km? 

 Alleen met tienden.   
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Kunnen bepalen welk getal het dichtst bij een gegeven getal ligt; of welk 
getal midden tussen twee gegeven getallen zoals 3,6 en 3,7 ligt 

 In een meetcontext.   

Waarde en betekenis van een cijfer in een kommagetal kunnen 
benoemen: 
• Wat is de 4 in 1,45 waard? 

• En in 40,75? En 0,84? 

 Wel van belang in 
bijvoorbeeld. 
Geldcontext. 

Wel van belang in 
bijvoorbeeld 
geldcontext. 

 

Samenstellen en splitsen van getallen op basis van tientallig Mits alleen gewerkt    
stelsel: wordt met tienden en 
• 3 + 0,3 + 0,04 + 0,005  = honderdsten. 
• 0,372 = 0,3 + 0,07 + 0,002 Aanbieden in een 

weegcontext. 

Doel: Eenvoudige bewerkingen met kommagetallen kunnen uitvoeren 

Eenvoudige bewerkingen via een hoofdrekenstrategie kunnen 
uitvoeren in situaties zoals: 
• 2 pakjes sap van 0,25 l; (+ of x) 
• een pak melk van 2 l waar een glas van 0,2 l wordt 

uitgeschonken; (herhaald optellen, - of :) 
• 6 pakjes vla van 0,5 l; enz. 

 Eventueel met 
ondersteuning van een 
getallenlijn of een ander 
model. 

Deze zou met 0,5 wel 
kunnen. Alleen met veel 
gebruikte getallen en in 
een context op 
handelingsniveau. 

Toepassingssituaties, 
bijvoorbeeld koken: 0,25 
liter…4 keer uit een pak… 
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De tienregel kunnen gebruiken in eenvoudige toepassingssituaties, voor 
vermenigvuldigen en delen. Bijvoorbeeld: 

• In 10 pakjes sap van 0,2 l zit ... l  

• € 25,- verdelen over 10 personen 

    

Eenvoudige bewerkingen met kale getallen kunnen uitvoeren. 
Bijvoorbeeld: 

 
2,50 + 1,25;   4 x 1,2 =   1 - 0,3 = 
0,75 + 0,75;   3 x 1,25 = 1 - 0,01 = 
8 - 0,25; 5 x 2,6 = 

 Eventueel met de 
rekenmachine. 

  

Doel: De rekenmachine efficiënt kunnen gebruiken met (complexere bewerkingen met) kommagetallen 

Hardop gesproken kommagetallen op de juiste wijze kunnen 
intoetsen en kommagetallen op het venster kunnen aflezen 
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Complexere bewerkingen met kommagetallen op de rekenmachine kunnen 
uitvoeren; gevoel daarbij voor de orde van grootte van het antwoord 

   Route 3: Eenvoudiger 
voorbeeld nemen. 

 
Besteed ook aandacht aan 
vertalen van context naar 
rekentaal. 

Uitkomsten van een berekening op de rekenmachine met een 
kommagetal als uitkomst kunnen interpreteren. 
Voorbeeld: geldbedrag van 46 euro delen met z’n vieren 
 

 
 
 

   Aandacht voor het 
verdwijnen van de 0 op de 
rekenmachine. 

 
Interpreteren in de context 
van geld. 

Een kommagetal als uitkomst kunnen interpreteren binnen een 
context (afronden) 

 
Bijvoorbeeld: 
• Er kunnen 3 kinderen in een auto. Hoeveel auto’s zijn er nodig voor 

13 kinderen, 20 kinderen, enz? 
De uitkomst op de rekenmachine kunnen interpreteren. Een uitkomst 
van 3,2 wordt 4 auto's, 4 keer lopen met de kruiwagen, enz. 
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Doel: Samenhang van kommagetallen met breuken en met de deling 

De samenhang van de eenvoudigste breuken en kommagetallen 
doorzien: 
• 0,5 (l) en 1 (l); 

2 
• 0,25 (m) en 1 (m); 
4 
• 0,75 (kg) en3 (kg); 
4 
• 0,1 en 1

 
10 

• 0,01 en  1
 

100 

   Uitleggen aan de hand van de 
dubbele getallenlijn, 
bijvoorbeeld op de 
maatbeker. 

Idem, maar ook met tienden: 
• 0,2 l kunnen interpreteren als 2   l, 

10 
• 1,4 km kunnen interpreteren als 1 km en nog 4   km oftewel 400 

10 

m; enz. 
• Andersom:   7   kunnen interpreteren als 0,7 

10 
• 1700 gram is 1 kg en 700 gram, of 1,7 kg 

    

Het resultaat van eenvoudige delingen als breuk en als komma- getal 
kunnen interpreteren, met behulp van de rekenmachine. Bijvoorbeeld: 
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Doel: Relatie grote getallen (miljoen en miljard) en kommagetallen 

Miljoen- en miljardkommagetallen op de juiste wijze kunnen 
interpreteren zoals in het geval van: 
• een stad met 3,2 miljoen inwoners ruim 3 miljoen inwoners 
• een prijs van 7,4 miljoen euro (bijna 7 en een half miljoen) 

    

Doel: Afronden van kommagetallen 

Kommagetallen in eenvoudige contexten op een heel getal kunnen 
afronden. Bijvoorbeeld: 
• Het wereldrecord verspringen is 8,98 m, dat is bijna … m. 
• Je moet € 2,95 betalen voor een stukje kaas. Dat is bijna € … 

   Link met getallenlijn 
leggen, zeker bij de 
meetcontext. 

Kommagetallen in geldcontexten kunnen afronden. Bijvoorbeeld 
• In een winkel moet je 2,89 euro betalen. Je betaalt contant. 

Hoeveel betaal je dan? 
• Hoeveel betaal je als je pint met je bankpas? 

    

Kommagetallen als uitkomst op de rekenmachine tot op één of twee 
cijfers achter de komma kunnen afronden. 
Bijvoorbeeld: 
• het getal 1.16666666 als uitkomst van 7 euro : 6 kunnen 

interpreteren als (afgerond) € 1,67 

    

Doel: Schattend rekenen met kommagetallen 

Eenvoudige schatstrategieën gebruiken om de orde van grootte van 
uitkomsten in contextopgaven te bepalen. Bijvoorbeeld: 
• Je koopt twee broden voor € 1,98 per stuk. Hoeveel euro moet 

je ongeveer betalen? 
• Je moet € 2,95 + € 3,98 + € 4,10 betalen. Heb je genoeg aan 10 

euro? 
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Kunnen bepalen of een uitkomst van een berekening qua orde van 
grootte kan kloppen. Bijvoorbeeld: 
• 75 als uitkomst van de opgave 4 x € 1,85 op de rekenmachine 

kan niet goed zijn 

   Zou mooi zijn als dit zou 
lukken, maar afhankelijk 
van grootte van getallen 
(link met andere 
doelenlijsten). 

Ontbrekende komma’s in een berekening kunnen toevoegen op basis 
van een schatting/redenering 

   Zie opmerking hierboven. 
Alleen in toepassing- 
situaties. 
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