
Van groep 2 
naar groep 3

Zo zit dat in Getal & Ruimte Junior: Van groep 2 naar groep 3
8 manieren waarop Getal & Ruimte Junior bijdraagt aan een soepele overgang

Wanneer kinderen in groep 3 starten, 
verandert er veel voor ze. Een nieuw 
klaslokaal, ander plein en nieuwe regels. 
Ook het rekenen gaat anders. In groep 2 
gaat het tellen en het leren van getallen 
vaak informeel en spelenderwijs. Terwijl ze 
in groep 3 in een leerwerkboek of online 
werken en élke dag rekenen. Voor het ene 
kind verloopt de aanpassing makkelijker  
dan voor de ander. Geef je les in groep 3?  
Dan herken je dit vast.

Getal & Ruimte Junior heeft als doel alle leerlingen 
verder te helpen in het rekenen. Een soepele overgang 
van groep 2 naar groep 3 zorgt voor een goede basis 
van het formele rekenen. Daarom: 8 manieren waarop 
Getal & Ruimte Junior bijdraagt aan een soepele 
overgang van groep 2 naar groep 3.
 

 

1. Eén rekenonderwerp per week. Veel tijd om te 
oefenen en de rekenvaardigheid echt onder de knie 
te krijgen.

2. Klare taal. Zowel op de leskaarten voor de kleuters 
als in de handleiding van groep 3 t/m 8.

3. Doorlopende leerlijn. Bij de kleuters leren kinderen 
akoestisch tellen, aanwijzend tellen en flexibel 
tellen. En ze oefenen met het representeren van 
hoeveelheden en herkennen van getalsymbolen. 
Ook het schrijven van cijfers is al aangeboden.

4. Met het leerwerkboek voor de oudste kleuters 
maken kinderen op een speelse manier vast kennis 
met het werken op het platte vlak. 

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

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

7. 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.

8. Een opstapprogramma voor groep 3 om met 
de juiste voorkennis een goede start te maken.

Wij zetten de speltips aan het begin van de 
les in om het doel van de les duidelijk te  

maken. Voor ons zijn ze veel meer dan een 
leuk extraatje aan het eind van de les.

- Charlotte de Graaf,  
leerkracht De Wissel Rotterdam

Wil je meer lezen over de opbouw, structuur en 
organisatie van groep 2 en 3?
» 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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