
Een stevige 
rekenbasis in 

groep 3

Zo zit dat in Getal & Ruimte Junior:  
Een stevige rekenbasis in groep 3
8 manieren waarop Getal & Ruimte Junior  
zorgt voor een rekenbasis waarop  
voortgebouwd kan worden.

Welk muurtje krijg je eerder omver: een 
dichte muur of een muur met gaten? Precies. 
Als je een stevig muurtje wil metselen, zorg 
je dat je een laag aaneengesloten stenen 
onderop hebt liggen. Zo is het ook bij de 
rekenontwikkeling.

Getal & Ruimte Junior heeft als doel alle leerlingen 
verder te helpen in het rekenen. Daarom: 8 manieren 
waarop Getal & Ruimte Junior bijdraagt aan een 
rekenontwikkeling in groep 3 waarop voortgebouwd 
kan worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Een heldere, herkenbare opbouw en structuur en 
één rekenonderwerp per week. 

2. Elke week eerst de vaardigheden leren beheersen, 
daarna pas rekenen in een context.

3. Het rekenen begint met het representeren van 
hoeveelheden met behulp van concreet materiaal.

4. Bij de tientalpassering worden eierdozen gebruikt 
om de tienstructuur inzichtelijk te maken. 

5. Bij het optellen en aftrekken leren kinderen de 
rijgstrategie. Deze is altijd toepasbaar, goed af 
te beelden en doet het minste beroep op het 
werkgeheugen. 

6. Met het handelingsmodel in de handleiding van 
groep 3 kun je de instructie afstemmen op het 
juiste handelingsniveau. 

7. Iedere dag een lestip om op een speelse manier te 
automatiseren.

8. In de vernieuwde handleiding van groep 3:  
vier activiteiten per week om bewegend en  
met concrete materialen te rekenen. Plus  
een volledig uitgewerkt rekencircuit per blok.

Rekenen leer je vooral door te doen. Het 
gebruik van materiaal is in de eerste fase van 
groot belang. Bij het automatiseren is bewe-
gend rekenen een waardevolle aanvulling. 
Heel fijn dat de methode hier tips voor geeft.

- Kunny Doornbos, leerkracht  
Het Prisma Uithuizermeeden

Meer lezen over de rekenmuur van Getal & Ruimte Junior?  
» Je leest het in dit artikel.

Wil je meer lezen over bovenstaande punten? 
» Bekijk dan de methodebrochure

Wil je liever een persoonlijke toelichting op 
bovenstaande punten? » Plan dan een afspraak in 
met een van onze methodespecialisten
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