
Begripsvorming

Zo zit dat in Getal & Ruimte Junior: Begripsvorming
7 manieren waarop Getal & Ruimte Junior bijdraagt aan begripsvorming

‘Juf, waarom moeten we dit leren?’ Je hebt 
een kind in jouw klas dat vast wel eens horen 
vragen. En wat heb je toen geantwoord? 
Om goed te leren rekenen is het belangrijk 
dat leerlingen ook begrijpen wat ze doen. 
Want een kind die niet weet waarom het iets 
moet leren, begrijpt misschien niet wat de 
essentie ervan is. Dat snappen kinderen niet 
vanzelf, dat moet je ze onderwijzen.

Als je als leerkracht iets nieuws aanleert aan je 
leerlingen, koppel je nieuwe kennis aan zaken die ze al 
(her)kennen. Wanneer je leert rekenen in een context 
die je herkent, die van betekenis is voor jou op dat 
moment, gebeurt er iets in je hersenen. Er ontstaat 
begripsvorming: je verbindt de informele leefwereld 
met de formele rekenwereld. Op deze basis kun je 
verder bouwen totdat het kind er formeel mee kan 
rekenen en de vaardigheid flexibel kan toepassen in 
verschillende contexten. 

Getal & Ruimte Junior heeft als doel alle leerlingen 
verder te helpen in het rekenen. Begripsvorming en 
getalbegrip zijn een belangrijke basis. 

Daarom lees je hier hoe dit terugkomt in  
Getal & Ruimte Junior.

1. Wekelijkse introductie van een nieuw 
rekenonderwerp aan de hand van een praatplaat.

2. Eén rekenonderwerp per week, dus voldoende 
tijd om aan begripsvorming te besteden en de 
vaardigheid te beheersen. 

3. Bij het toepassen in de vierde les van de week komt 
het onderwerp uit de praatplaat terug.

4. In groep 1/2 praatplaten bij elk thema, ‘rekenen 
met je lijf’ en rekenen met concreet materiaal.

5. In de klassikale instructie van iedere les eerst een 
stapje terug om de aansluiting bij het niveau van 
de groep te maken. 

6. In de handleiding aandacht voor de rekentaal die 
gebruikt wordt bij het nieuwe rekenonderwerp.

7. Bij elk nieuw rekenonderwerp een overzicht van 
welke voorkennis de kinderen hebben opgedaan en 
waar in de methode dit aan bod is geweest. 

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

De opbouw van de week biedt een mentale 
kapstok voor alle kinderen.

- Sarah Bergsen, Schoolleider  
’t Palet, Heeswijk Dinther
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Meer lezen over begripsvorming in Getal & Ruimte Junior? 
» Lees dan het uitgebreidere artikel hier

https://view.publitas.com/noordhoff-basisonderwijs/methodebrochure-getal-ruimte-junior-1/page/1
https://mailcampaigns.noordhoffuitgevers.nl/scripts/content_renderer/Default.aspx?ID=6BJ6ljcyRmLPt_OL4DV4vYP2IW_XEYhNrm0aGEEu_0%2B8DGVol9HzJ32aNbwPihQ7pNiBRDXQtP0eoe8uP1
https://mailcampaigns.noordhoffuitgevers.nl/scripts/content_renderer/Default.aspx?ID=6BJ6ljcyRmLPt_OL4DV4vYP2IW_XEYhNrm0aGEEu_0%2B8DGVol9HzJ32aNbwPihQ7pNiBRDXQtP0eoe8uP1
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