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Voorwaardelijke 
doelen

...  kan cijfers 1-10 in thuistaal herkennen en  
        in volgorde plaatsen
      ...  kan getallen 1-10 schrijven 
         ...  kan rekentekens herkennen en begrijpen (in thuistaal)
            ...  oefent met optellen tot 10
                ...  oefent met aftrekken tot 10

Streefdoelen 
alle leerlingen

      ...  kan tellen met sprongen van 2, 5 en 10 
    ...  heeft inzicht in getallen tot 20
        ...  oefent met  + en – tot 20 zonder overschrijding  
               van het tiental
      ...  oefent met + en – tot 20 met overschrijding van het tiental
        ...  oefent met het splitsen tot 20 met concreet materiaal
              ...  oefent met klokkijken: hele en halve uren en kwartieren
                          ...  oefent met optellen met tientallen tot 100
                                   ...  oefent met het benoemen oneven en even getallen

     ...    heeft inzicht in optellen tot 10 
       ...    heeft inzicht in aftrekken tot 10
          ...    kan splitsen tot 10 met concreet materiaal
                ...    hanteert rekentekens 
         ...    voert + en – tot 10 uit en heeft begrip van 

begrippen erbij en eraf in thuistaal
   ...    kan klokkijken: hele en halve uren op  

een klok in de klas

Voorwaardelijke doelen →   deze doelen vormen de basis
Minimale doelen →   deze doelen moeten alle leerlingen ten minste behalen 
Streefdoelen alle leerlingen →   deze doelen worden voor alle leerlingen nagestreefd
Extra streefdoelen →   komen aan bod voor leerlingen die versneld door de leerstof kunnen

De leerling ...
Ga bij de leerling na …
→  Heeft de leerling al kennis van rekenen 

(tellen, rekenbegrippen, rekentekens)?

→  Welke doelen beheerst de leerling al  

door eerder onderwijs?ijn.

→  Met welk rekensysteem en welke  

strategieën heeft de leerling  

leren rekenen?

Begin 
situatie

Minimale 
doelen

Overzicht leerdoelen   |    rekenen       6/8 jaar > groep 3-4

Extra  
streefdoelen

(begin groep 4)
...  automatiseert + en – tot 10 
  ...  heeft inzicht in getalstructuur tot 100
    ...  hanteert vlot de getallenrij tot 100
     ...  kan getallen tot 100 aflezen en opschrijven
        ...  kan optellen tot 100 zonder overschrijding tiental
           ...  kan aftellen tot 100 zonder overschrijding tiental
               ...  automatiseert tafels/deeltafels 1, 2, 3, 5, 10 
                  ...  meet lijnen (cm) met liniaal
                      ...  herkent/benoemt munten en biljetten

(midden groep 4)
...  kan optellen tot 100 met overschrijding tiental
      ...  kan aftrekken tot 100 met overschrijding tiental
         ...  kan stipsommen/invulsommen maken  
                 met + en – tot 20
           ...  leest eenvoudige grafieken af
           ...  automatiseert tafels/deeltafels 4, 8, 6, 9 en 7
           ...  kan geldrekenen tot 100 eurocent


