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Dat kan met Snappet. Een complete methode voor onder andere wiskunde, die meer 

biedt dan elke andere methode. Met maar één doel: meer persoonlijke aandacht voor 

je leerlingen. Daarom zet Snappet alle lessen voor je klaar en helpt met verbeteren, 

analyseren en begeleiden. Leerlingen krijgen oefeningen op maat die zich automatisch 

aanpassen aan het niveau van de leerling. En Snappet maakt inzichtelijk waar een 

kind moeite mee heeft, zodat je direct ziet waar jouw aandacht het hardst nodig is. 

Snappet daagt leerlingen uit op hun eigen niveau, waarbij jij als leerkracht je hoofd 

en handen vrij hebt om leerlingen persoonlijk te helpen. Snappet voorziet je van 

instructies en geeft jou en je leerlingen direct feedback op het gemaakte werk. Je kunt 

met je school het lessenplan kiezen dat het beste bij jullie past. Je kiest simpelweg de 

wiskundemethode met de structuur en opbouw die je wenst. Wil je nog meer vrijheid, 

dan kun je uit alle beschikbare leerdoelen je eigen lessenplan samenstellen. 

Alle wiskundemethoden en opgaven in Snappet zijn ontwikkeld door 

onderwijsprofessionals met brede ervaring. Die zich ook realiseren dat een goede 

methode jou moet ondersteunen met de juiste balans tussen digitaal, papier en 

concrete materialen. Allemaal om ervoor te zorgen dat jij nog beter kunt doen 

waarvoor je voor de klas bent gaan staan: kinderen helpen groeien in de belangrijkste 

fase van hun leven. 

Lesgeven is een prachtig beroep, maar soms zou je willen dat je jezelf 

kunt opdelen. Hoe geef je elk kind de aandacht die het verdient? Hoe 

help je leerlingen ontdekken waar ze goed in zijn en ontwikkelen wat 

beter kan? 

Snappet.  
Meer leerkracht 
voor de klas. 
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Dit mag je van wiskunde in 
Snappet verwachten:
• Mix van digitaal, papier en concrete materialen

• Doelgerichte lessen: één leerdoel per les 

• Interactieve instructies op basis van de laatste didactische inzichten

• Daagt leerlingen op hun eigen niveau uit

• Helpt leerlingen automatiseren om zo vlot te leren rekenen 

• Geeft je als leerkracht altijd direct inzicht in resultaten en voortgang

• Helpt beter differentiëren om elke leerling optimaal te laten groeien

• Mogelijkheden voor optionele toetsing 

• Voor elke leerling beschikking over alle leerdoelen binnen Snappet, ongeacht 
methode of leerjaar 

• Aparte lessenplannen voor zorgleerlingen 

• Aanvullend materiaal voor plusleerlingen 

• Geschikt voor graadklassen 

• Uitgebreide ondersteuning, zoals leshandleidingen, jaarplanningen en 
kopieerbladen 
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Combinatie digitaal, papier en 
concrete materialen
 
Met Snappet werk je met een combinatie van digitaal, papier en concrete 
materialen. Per onderdeel hebben we goed gekeken wat de beste manier van leren 
is. Leerlingen blijven geboeid door de afwisseling tussen het werken op een scherm 
en het werken aan opgaven op papier, alleen of met elkaar.

Digitaal: lesstof op eigen niveau met directe feedback
Zelfstandig digitaal werken vanaf een Chromebook, tablet of laptop heeft belangrijke 
voordelen. De leerling krijgt na elke opgave direct feedback en de lesstof past zich 
automatisch aan het niveau van de leerling aan. Eventueel kun je de digitale devices bij 
ons aanvragen. Voor tablets betaal je hier geen extra kosten voor.
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Papier: oefenmateriaal voor alle niveaus
Snappet helpt je op verschillende 

manieren met het werken op papier.

Werkbladen 
Bij bepaalde lessen vind je werkbladen 

met aanvullend oefenmateriaal, voor alle 
niveaus. Deze kun je inzetten als een les 

extra aandacht verdient.

HTE-schema’s - getallen tot 1000
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HTE-schema’s - getallen tot 1000

Opgaven printen 
Wil je dat je leerlingen de opgaven 
van lessen en toetsen op papier 
maken, dan kun je deze altijd printen.

Kopieerbladen 
Je hebt toegang tot 
kopieerbladen. Handig 
om te gebruiken tijdens je 
wiskundelessen, bijvoorbeeld 
die met getallenlijnen, 
hoeken meten, enz.

Concrete materialen: een brug naar de echte wereld
Snappet heeft veel aandacht voor spelenderwijs leren en handelend rekenen. Vooral 
bij leerdoelen aan het begin van het domein zijn concrete materialen die passen 
bij de situatie belangrijk. Zo leggen jonge kinderen de verbinding tussen de echte 
wereld en de wiskundige begrippen en vaardigheden. Bijna elke les voor het eerste 
leerjaar bevat bijvoorbeeld een doe-opdracht. Maar ook in de andere leerjaren 
gebruik je vaak concrete materialen tijdens de les.
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Een complete wiskundemethode
Snappet biedt verschillende wiskundemethoden aan. Je kiest met je school de methode 
die het beste past bij jullie visie, team, populatie en historie. 

Alle wiskundemethoden in Snappet zijn complete adaptieve rekenmethoden met 
doorlopende leerlijnen van het eerste t/m het zesde leerjaar. Alle methoden hebben 
dezelfde didactische basis om goed te leren rekenen en sluiten aan op de eindtermen en 
de leerplandoelen van alle netten. 

Instructie en verwerking
Alle lessen zijn ontwikkeld volgens bewezen didactische aanpakken en recente inzichten 
over effectief rekenonderwijs. De leerdoelen zijn de basis: per les staat altijd één leerdoel 
centraal. Elke Snappet-les bestaat uit:
• Een uitgebreide en interactieve klassikale instructie door de leerkracht op basis van de 

laatste directe instructiemodellen en didactiek
• Zorgvuldig gestructureerde en interactieve opgaven voor de zelfstandige verwerking 

op elk niveau
• Een verlengde instructie voor leerlingen die dit nodig hebben 

Automatiseren
Automatiseren is een vast onderdeel van elke wiskundemethode in Snappet. Elke week 
staan er twee of drie zorgvuldig gekozen automatiseringsdoelen klaar, waarmee je met 
je klas 10 minuten kunt automatiseren. Dit geldt voor de tweede helft van het eerste 
leerjaar tot en met de eerste helft van het vierde leerjaar.

Verrijking
Voor leerlingen met een (ver) bovengemiddelde vaardigheid voor het vak wiskunde staat 
aanvullend materiaal klaar. Wiskundeverrijking is bedoeld voor leerlingen die meer 
aankunnen dan de reguliere lesstof biedt. De taken binnen Wiskundeverrijking sluiten 
aan op de centrale leerlijnen uit de methoden, en zijn een aanvulling op de reguliere 
wiskundelessen.

Voor sterke rekenaars is iedere week een verrijkingstaak beschikbaar. Hieraan kunnen ze 
gedurende de gehele week zelfstandig verder werken. De leerlingen leren met behulp 
van de reguliere lesstof eerst de benodigde basisvaardigheden, waarna ze verder kunnen 
werken aan de verrijkingstaken.

De verrijkingstaken bevatten extra uitdaging en zijn een verdieping binnen de bestaande 
leerdoelen. Bijvoorbeeld door het gebruik van grotere getallen en doordat de lessen een 
beroep doen op hogere denkvaardigheden: redeneren, combineren, kritische houding, 
samenwerken.

De leerlingen kunnen zelfstandig of samen met een andere leerling aan de taken werken.

Lesopbouw en didactiek
Wiskunde in Snappet heeft een doorlopende leerlijn voor het eerste t/m het zesde 
leerjaar. Door de fijnmazige leerdoelen zetten leerlingen kleine stapjes op de 
leerlijn.   

Eén leerdoel per les 
Iedere instructieles draait om één leerdoel. De lessen hebben altijd een vaste 
opbouw die past bij de laatste didactische inzichten voor het vak wiskunde, 
waaronder het handelingsmodel, ijsbergmodel, hoofdfasenmodel, drieslagmodel en 
coöperatieve werkvormen. De instructies in Snappet sluiten meestal aan op directe 
instructiemodellen. Werkt een andere werkwijze beter, dan bieden we dat aan.
 
Tijdens de instructie draag je de kern van het leerdoel stapsgewijs aan de klas over, 
op de verschillende handelingsniveaus.

Rekenstrategieën
In de opgaven wordt de aan te leren strategie altijd duidelijk uitgelegd aan 
de leerling, stap voor stap. Ingewikkelde leerdoelen volgen een stappenplan. 
Je doet dit als leerkracht eerst voor, daarna doe je het samen met de klas. 
Vervolgens oefenen leerlingen individueel. De rekenstrategieën in de lesstof zijn 
gebaseerd op wetenschappelijk literatuuronderzoek en ontwikkelervaring van onze 
onderwijsprofessionals.

Lesopbouw
Een instructieles bestaat uit drie vaste onderdelen: interactieve klassikale 
instructie en begeleide inoefening, zelfstandige verwerking en verlengde 
instructie voor leerlingen die dit nodig hebben.

Tien leerfasen
Bovenaan elke instructieles zie je 
duidelijk welke leerfasen, hoofdlijnen en 
handelingsniveaus je doorloopt. Dit helpt om 
met de juiste diepgang en aandacht les te 
geven. De volgende leerfasen vind je terug in 
de leerlijnen en lessen van Snappet:

1. Introduceer het leerdoel 
In elke instructieles staat één leerdoel 
centraal. Aan het begin van de les leg 
je uit wat het doel van de les is. Wat 
moeten zij uiteindelijk weten en kunnen? 
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2. Activeer voorkennis 
Je kijkt of leerlingen de benodigde voorkennis hebben die voorafgaat aan 
de nieuwe stof. De voorkennis wordt vanuit het langetermijngeheugen in het 
werkgeheugen geplaatst, zodat ze de nieuwe lesstof beter opnemen. 

3. Leer begrip/betekenis (hoofdlijn 1) 
Kinderen doen vaak al buiten de school rekenervaringen op, bijvoorbeeld 
door een bezoek aan de winkel of met telspelletjes. In de begripsvormingsfase 
maakt Snappet leerlingen bewust van deze informele ervaringen. Zo kunnen zij 
betekenis geven aan rekenwiskundig handelen. Rekentaal is hierbij belangrijk. 
Winnen/verliezen en in de bus/uit de bus worden: erbij en eraf. Pro-cent betekent 
‘van de honderd’ en een breuk heeft een teller en een noemer. 

4. Laat leerlingen zelf handelen/ontdekken (handelingsniveau 1) 
Jonge kinderen leren nieuwe stof het beste door te handelen in alledaagse 
situaties. Op school kun je deze situaties naspelen. Bijvoorbeeld als begin van 
een nieuw onderwerp, of om betekenis te geven aan een nieuw concept. Dit is 
een goede start om verder te leren. 

5. Behandel/oefen met concrete voorstellingen (handelingsniveau 2) 
De werkelijkheidssituaties van handelingsniveau 1 komen op handelingsniveau 2 
terug als concrete voorstelling, bijvoorbeeld als tekeningen of foto’s. Leerlingen 
leren zo dat de concrete voorstelling er anders uitziet dan de werkelijke situatie, 
maar dat het toch over hetzelfde verschijnsel gaat. 

6. Behandel/oefen met abstracte voorstellingen (handelingsniveau 3) 
Op handelingsniveau 3 worden de situaties uit niveau 1 en 2 met abstracte 
symbolen weergegeven, zoals fiches, streepjes of rondjes. Dit schematiseren is 
de eerste stap op weg naar formeel denken en handelen. Is dit niet meteen voor 
elke leerling duidelijk, dan kun je dezelfde situatie laten zien in een concrete 
voorstelling (handelingsniveau 2) of in de werkelijkheid (handelingsniveau 1). 

7. Behandel/oefen met formele bewerkingen (handelingsniveau 4) 
Op handelingsniveau 4 maken leerlingen de stap naar gebruikelijke wiskundige 
notaties. Eerst met en later zonder ondersteuning van denkmodellen. 

8. Leer vlot rekenen (hoofdlijn 3) 
Na het ontwikkelen van oplossingsprocedures (leerfase 4 t/m 7) volgt het 
oefenen, automatiseren en memoriseren van wiskundige kennis en procedures. 
Door te oefenen maken de leerlingen de geleerde procedures zich eigen. 
Betekenis verlenen blijft belangrijk, maar om rekenvaardigheden sneller te 
ontwikkelen komen ook kale sommen aan bod. 

9. Leer flexibel toepassen (hoofdlijn 4) 
In deze fase passen leerlingen alles wat zij hebben geleerd toe in rekensituaties. 
Ze vertalen de situatie naar de juiste bewerking en kiezen welke procedure 
hier het beste bij past. Wat wordt er gevraagd? Hoe reken ik dat uit? Kan het 
antwoord kloppen? In deze fase leren zij deze vragen beantwoorden. 

10. Vat het leerdoel samen 
Aan het einde van elke instructieles vat je het leerdoel samen, zodat leerlingen 
de kern makkelijker onthouden.
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Vlot leren rekenen is een belangrijke 
voorwaarde voor het ontwikkelen van 
nieuwe rekenvaardigheden. Daarom is 
memoriseren en automatiseren een vast 
onderdeel binnen alle wiskundemethoden van 
Snappet.

Geïntegreerd in je lessenplan 
Automatiseren is in Snappet een vast onderdeel van de 
lessenplannen voor het eerste t/m het vierde leerjaar. Elke 
week staan er twee of drie automatiseringsdoelen klaar, waarbij je leerlingen 
oefeningen krijgen aangeboden op hun eigen niveau en met tijdslimiet. Je bepaalt 
zelf op welke momenten je klas hier 10 minuten mee aan de slag gaat, bijvoorbeeld 
als opwarmer voor de wiskundeles.

Gepersonaliseerd automatiseren via het rekenmuurtje
In het automatiseringsoverzicht vind je alle leerdoelen waarvan leerlingen de 
oefeningen vlot moeten kunnen uitrekenen. Dit overzicht is opgebouwd volgens het 
rekenmuurtje. Hier laat je leerlingen automatiseren aan eigen doelen en hou je de 
voortgang in de gaten.  

Automatiseren

Digitaal en op papier
Je kunt verschillende oefenvormen 
inzetten bij het automatiseren. 
Tijdens de digitale verwerking 
bepaalt Snappet automatisch 
binnen hoeveel seconden de 
leerling het antwoord moet 
geven. Heeft de leerling het 
antwoord niet binnen de tijd 
goed (en dus niet voldoende 
geautomatiseerd)? Dan krijgt hij 
of zij de keer daarna meer tijd om 
de opgave te beantwoorden. De 
moeilijkheidsgraad past zich aan 
het niveau van de leerling aan.
 
 
 
 
 
 

Je kunt je klas ook op papier 
laten automatiseren. Voor 
elk automatiseringsdoel zijn 
werkbladen en flitskaarten 
beschikbaar. Zo test je 
bijvoorbeeld hoeveel 
rekenoefeningen van het werkblad 
elke leerling kan maken binnen 
een aantal minuten.  
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Oefenblad
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Evalueren en rapporteren
Snappet geeft je altijd een actueel overzicht van leerresultaten, voor elk vak en 
leerdoel. Je kunt dus op elk moment de voortgang van je leerlingen zien en heel gericht 
je interventies bepalen: voor individuele leerlingen, de klas of voor de hele school. 

Je kunt leerdoelen terug laten komen en krijgt hiaten bij de klas of leerlingen snel 
inzichtelijk. Zo kun je voor elke leerling gepersonaliseerde werkpakketten klaarzetten.

Inzicht op leerlingniveau
Met de volgende overzichten kun je de ontwikkeling van elke leerling precies volgen. 

Hier zie je de ontwikkeling van de rekenvaardigheid van de leerling.

Groeigrafiek
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Overzicht lesstof
Hier zie je voor Wiskunde en per subdomein 
de actuele vaardigheid, groei en voortgang 
van de leerling.

Inzicht op klasniveau
Tijdens de les bekijk je live de resultaten van 
elke leerling en kun je direct bijsturen. Je ziet de 
voortgang van de hele klas en je behoudt overzicht. 
Inzicht op schoolniveau
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Het schooloverzicht geeft je een samenvatting van de klasoverzichten. Je ziet zo in één 
oogopslag hoe alle klassen in je school ervoor staan. 

Differentiatie in de klas
Het is een uitdaging in elke groep: de balans vinden tussen de behoeften van de 
volledige groep en die van individuele leerlingen. Snappet biedt je alles om deze 
differentiatie effectief, intuïtief en vooral heel gemakkelijk vorm te geven: op dagelijks 
niveau, op wekelijks niveau en op lange termijn.

Als leerkracht behoud je altijd de controle over de mate en wijze waarop je wilt 
differentiëren in je klas. Welke manier je ook kiest, binnen Snappet baseer je je 
differentiatiekeuzes altijd op de meest actuele inzichten.

Differentiatie op dagelijkse basis
Tijdens de lesvoorbereiding bepaal je op basis van de voortgang van je leerlingen en 
het niveau van het leerdoel hoe je de les wilt insteken.
 

20 21© Snappet Wiskunde



Daarnaast laat het overzicht van de lesstof zien hoe je klas ervoor staat. Bekijk 
bijvoorbeeld welke leerdoelen voorafgaan aan het doel van vandaag, en controleer 
de leerdoelstatussen van je leerlingen. Heeft je klas nog moeite met het voorgaande 
leerdoel? Dan weet je dat je hier nog aandacht aan moet besteden tijdens de les. Of je 
doet een stapje terug door een les op een voorgaand doel aan te bieden.

Iedere instructieles heeft een vaste opbouw, waarbij Snappet je in elke fase helpt om 
passende differentiatiekeuzes te maken: 

• Klassikale instructie en begeleide inoefening
Op het digibord zie je direct of er veel fouten worden gemaakt. Het tempo van je 
instructie kun je, waar mogelijk, afstemmen op de gegeven antwoorden.

• Zelfstandige verwerking
Leerlingen krijgen in deze fase eerst een korte set vaste opgaven aangeboden. 
Hierbij ontvangen ze gedifferentieerde directe feedback. Als ze de lesstof beheersen, 
stuurt Snappet ze automatisch door naar opgaven op hun eigen niveau. Door precies 
de juiste opgaven aan te bieden, daagt Snappet je 
leerlingen uit om zich optimaal te ontwikkelen.

• Verlengde instructie
Snappet suggereert per leerdoel welke leerlingen 
waarschijnlijk behoefte aan extra uitleg hebben. 
Zo differentieer je op basis van de werkelijke 
onderwijsbehoeften van je leerlingen.

Na de les geeft Snappet je inzicht in de 
leerdoelstatussen, leerprocessen en resultaten van 
je leerlingen. Zo kun je eenvoudig bepalen welke 
vervolgacties en interventies nodig zijn.
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Differentiatie gedurende de week of het blok
De meeste methoden in Snappet bieden vier instructielessen per week aan. Op de 
instructievrije dag en aan het einde van je instructielessen kunnen je leerlingen gericht 
verder werken aan hun eigen leerdoelen, bijvoorbeeld via het werkpakket. Hierbij 
hou je zelf de controle over de mate waarin je wilt differentiëren en de mate van 
eigenaarschap die je biedt aan je leerlingen. Tijdens het zelfstandig verder werken kun 
je leerlingen blijven volgen en waar nodig aanpassingen doen.

Als een leerling alle leerdoelen uit het werkpakket heeft behaald, kan hij of zij 
verschillende vervolgstappen maken:
• behaalde leerdoelen door elkaar oefenen via de shuffle-optie;
• vrij werken aan de leerdoelen van het gehele schooljaar;
• verrijken op bepaalde domeinen of leerdoelen door een hoger niveau te behalen.
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De meerwaarde van adaptieve verwerking
Adaptieve verwerking is een van de grote beloftes van onderwijstechnologie in 
het algemeen en Snappet in het bijzonder. Met adaptieve verwerking kun je iedere 
leerling continu op zijn of haar eigen niveau uitdagen. Dat levert aanzienlijk betere 
leerresultaten op. Om die belofte waar te maken is eindeloos veel goede digitale 
oefenstof nodig. Op alle niveaus, voor alle leerdoelen en voor iedere leerfase en -stijl. 
In combinatie met heel veel gebruikersdata en de meest geavanceerde technieken.

Eigenaarschap en feedback 
aan leerlingen
In Snappet werken leerlingen zelfstandig, effectief en veilig aan de leerdoelen waarover 
zij al een instructie hebben gehad. In de leerlingomgeving ziet elke leerling per vak een 
overzicht van deze doelen. Met daarbij de persoonlijke voortgang, vaardigheidsniveau 
en groei.

Leerlingen kunnen altijd op hun eigen niveau aan de leerdoelen werken, ook nadat het 
persoonlijke streefniveau is behaald. Snappet kan hierbij automatisch ‘deep learning’ 
inzetten. Loopt je leerling tijdens het oefenen vast, dan krijg ook jij dit te zien. De 
leerling kan hulp vragen of aan een ander leerdoel werken tot hij of zij hulp krijgt. 
Het behalen van doelen op eigen niveau is zo voor elke leerling een leuke en haalbare 
uitdaging.

Als je als leerkracht liever meer regie hebt, gebruik je het werkpakket. Je zet hiermee de 
leerdoelen waar je leerlingen zelfstandig aan kunnen werken met één klik klaar.

De feedback aan de leerling is in Snappet gebaseerd op het feedbackmodel van Hattie. 
Feedbackniveaus zijn opgedeeld in de fasen waarin de feedback zichtbaar is: les/
leerdoel, blok/week (periode) en semester/jaar.

Feed up Feedback Feed forward
Wat ga ik doen? Hoe doe ik het? Wat is de volgende stap?

Taak
Hoe goed 
is de taak 
uitgevoerd? 

Proces
Wat moet ik 
doen om aan de 
eisen te voldoen?

Zelf-
regulatie

Wat zal ik doen?

Vandaag leren we… Je hebt het leerdoel 
wel/niet bereikt door… 

Om volledig te voldoen 
aan het leerdoel 
zou je kunnen… 

De belangrijkste ideeën/
concepten in deze taak zijn… 

Je begrip van de ideeën/
concepten binnen
 deze taak is…  

Om volledig te voldoen 
aan het leerdoel 
zou je kunnen… 

Hoe ga je het 
leerdoel gebruiken? Zit je op schema met je werk? Hoe zou je je begrip 

kunnen verdiepen? 
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Bijlage: 
voorbeeld

leshandleiding
Leshandleiding

Optellingen als 35+27

uitrekenen getallenlijn

Optellen en aftrekken
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Lesoverzicht

Leerdoel

#3503 We gaan optellingen als 35 + 27 uitrekenen op de lege getallenlijn

Subdomein

Optellen en aftrekken

Voorgaand doel

#78 We gaan oefeningen als 45 + 7 en 83 - 5 uitrekenen op de lege getallenlijn

#79 We gaan oefeningen als 35 + 23 en 73 – 42 uitrekenen op de lege getallenlijn (met zo

min mogelijk sprongen)

Volgend doel

#3504 We gaan oefeningen als 73 – 45 uitrekenen op de lege getallenlijn

#105 We gaan oefeningen als 35 + 27 en 73 – 45 uitrekenen op de lege getallenlijn

#106 We gaan oefeningen als 35 + 27 en 73 – 45 uitrekenen in rekentaal

#167 We gaan oefeningen als 152 + 230 en 743 – 200 op de getallenlijn uitrekenen

Extra materialen

Optioneel: kopieerblad Lege getallenlijnen, kopieerblad Lege getallenlijnen voor

optellen en kopieerblad Lege getallenlijnen voor aftrekken

Hoofdlijnenmodel

Hoofdlijn 1: Begripsvorming

Hoofdlijn 2: ontwikkelen van oplossingsprocedures

Drieslagmodel

Stap 2: uitvoeren van bewerking

Strategiegebruik

Optelsom: eerst de tientallen erbij, dan de eenheden erbij in een of twee sprongen.

3 sprongen:

Sprong 1: Tel de tientallen erbij op: 48 + 30 = 78

Sprong 2: Vul aan tot het volgende tiental: 78 + 2 = 80

Sprong 3: Tel de rest erbij op: 80 + 4 = 84

2 sprongen:

Sprong 1: Tel de tientallen erbij op: 48 + 30 = 78

Wiskundevrij, Optellen en aftrekken

Optellingen als 35+27 uitrekenen getallenlijn

20 december 2022

optellingen als 35+27 uitrekenen op de  getallenlijn

Sprong 2: Tel de eenheden erbij op: 78 + 6 = 84

Lesopbouw

Instructie & begeleide inoefening 15 min

Zelfstandig werken/verlengde instructie 15 min

Verder werken +/werkpakket 20 min

Lesafsluiting 5 min

Observatietips

Kan de leerling optellingen als 35 + 27 uitrekenen op de lege getallenlijn met twee of drie

sprongen?

Wiskundevrij, Optellen en aftrekken
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Instructie & begeleide

inoefening (14)

Laat de leerlingen de opgaven

zelfstandig maken. Bespreek een opgave

als er (veel) fouten zijn gemaakt. Laat de

leerlingen een lege getallenlijn op papier

gebruiken of tekenen in hun

uitrekenschrift of op hun wisbordje. 

Bespreek de volgende stappen: 

 

53 + 26, tel eerst erbij 20 dan is het 73, dan

erbij 6, samen 79 

 

Bespreek de opgave met de klas. Hoeveel

kosten de rok en het shirt samen? We

gaan 56 + 25 uitrekenen op de lege

getallenlijn in drie sprongen. 

Sprong 1: Tel de tientallen erbij op: 56 + 20

= 76

Sprong 2: Vul aan tot het volgende

tiental: 76 + 4 = 80 

Sprong 3: Tel de rest erbij op: 80 + 1 = 81

We gaan 56 + 25 nu uitrekenen in maar

twee sprongen. 

Sprong 1: Tel de tientallen erbij op: 56 + 20

= 76

Sprong 2: Tel de eenheden erbij op: 76 + 5

= 81 

Reken de opgave met de klas uit. Maak je

twee of drie sprongen? Bespreek beide

opties. Welke manier vinden de leerlingen

het fijnst?  

Introduceer het leerdoel

1

Activeer voorkennis

1a 1b

Behandel/oefen met abstracte voorstellingen �Handelingsniveau �)

1c 1d 1e

Behandel/oefen met abstracte voorstellingen �Handelingsniveau �)

1f 1g

Wiskundevrij, Optellen en aftrekken
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Laat de leerlingen de opgaven

zelfstandig maken en bespreek de

opgaven na. De tussenantwoorden

hoeven niet ingevuld te worden. Laat de

leerlingen een lege getallenlijn op papier

gebruiken of tekenen in hun

uitrekenschrift/wisbordje.

Laat de leerlingen aangeven of ze

behoefte hebben aan verlengde instructie

of zelfstandig aan het werk kunnen.  

Bekijk ook zelf of leerlingen in

aanmerking komen voor verlengde

instructie a.d.h.v. de observatietips. 

Behandel/oefen met abstracte voorstellingen �Handelingsniveau �)

1h 1i 1j

Behandel/oefen met abstracte voorstellingen �Handelingsniveau �)

1k 1l

Vat het leerdoel samen

1m

Wiskundevrij, Optellen en aftrekken
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Zelfstandige

verwerking (10)

Behandel/oefen met abstracte voorstellingen �Handelingsniveau �)

2a 2b 2c 2d

Behandel/oefen met abstracte voorstellingen �Handelingsniveau �)

2e 2f 2g 2h

Behandel/oefen met abstracte voorstellingen �Handelingsniveau �)

2i 2j
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Zelfstandige

verwerking

Adaptieve opgaven (38)

Makkelijkst (8) Makkelijk (8) Gemiddeld (8) Moeilijk (7) Moeilijkst (7)
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Verlengde instructie

(10)

In de verlende instructie zal de leerling

vooral rekenen met 3 sprongen. Bepaal of

dit ook lukt met 2 sprongen.

Bespreek de opgave. Hoeveel kosten de

broek en het shirt samen? We gaan 45 + 28

uitrekenen op de lege getallenlijn in drie

sprongen. 

Sprong 1: Tel de tientallen erbij op: 45 + 20

= 65 

Sprong 2: Vul aan tot het volgende

tiental: 65 + 5 = 70 

Sprong 3: Tel de rest erbij op: 70 + 3 = 73 

Reken de som met de leerling uit. Maak je

twee of drie sprongen? Bespreek beide

opties. Welke manier vindt de leerling het

fijnst?  

Laat de leerling de opgaven zelfstandig

maken en bespreek de opgaven na. De

tussenantwoorden hoeven niet ingevuld

te worden. Laat de leerling een lege

getallenlijn op papier gebruiken of

tekenen in het uitrekenschrift/wisbordje.

Behandel/oefen met abstracte voorstellingen �Handelingsniveau 3)

3a 3b 3c

Behandel/oefen met abstracte voorstellingen �Handelingsniveau 3)

3d 3e

Behandel/oefen met abstracte voorstellingen �Handelingsniveau 3)

3f 3g 3h 3i
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Behandel/oefen met abstracte vo…

3j
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