
Context- 
sommen

Zo zit dat in Getal & Ruimte Junior: Contextsommen
6 manieren waarop Getal & Ruimte Junior leerlingen helpt bij het oplossen  
van contextsommen.

Ben jij leerkracht in het basisonderwijs? 
Dan herken je dit misschien wel: wanneer 
je tijdens een rekeninstructie aangekomen 
bent bij een contextopgave zie je meerdere 
kinderen onderuit zakken op hun stoel, naar 
buiten staren of aandacht vragen van hun 
buurman of -vrouw. Het lijkt alsof de moed 
ze in de schoenen zakt bij zoveel tekst in een 
rekensom. De opgave is te complex voor ze: 
een kale som uitrekenen lukt, maar wanneer 
er zoveel taal bij komt, zien ze door de 
bomen het bos niet meer. 

Je kunt contextopgaven zien als de brug tussen het 
rekenen en de echte wereld. Een contextopgave 
combineert rekenen met taal: je moet de geschetste 
situatie snappen, de informatie uit de tekst en de 
afbeelding halen en deze gebruiken om de vraag te 
kunnen beantwoorden. En dat maakt dat veel kinderen 
alleen al afhaken bij het zien van zo’n opgave. 

Getal & Ruimte 
Junior heeft 
als doel alle 
leerlingen verder 
te helpen in het 
rekenen, ook bij 
contextopgaven. 
Júist bij 
contextopgaven! 

Daarom: zo helpt Getal & Ruimte Junior leerlingen bij 
het oplossen van contextsommen.

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. Een helder stappenplan om contextopgaven 
systematisch op te lossen, gebaseerd op het 
drieslagmodel.

4. Het expliciet onderwijzen van de rekenbegrippen 
en rekentaal tijdens de instructie.

5. Veel aandacht voor automatiseren en 
memoriseren van de basisbewerkingen.

6. Elk blok wordt afgesloten met 
twee beheersingstoetsen: één met 
rekenvaardigheidsopdrachten en één met 
contextopdrachten.   

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

Over deze les zijn we heel enthousiast; waar we 
voorheen bezig waren met het oplossen van één 
verhaaltje, leren we onze leerlingen nu hoe ze 
aan de hand van het stappenplan alle verhaaltjes 
op kunnen lossen.

- Susanne Hamelink - leerkracht groep 7
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