
Rekenen 

 
Vooraf: 
Uw kind begint aan een nieuw schrift, schrift 3D, blok 7. 
Op de eerste twee bladzijdes onder ‘zo werkt dit boek’ staat uitleg over hoe dit boek 
werk. Kijk dit van te voren even door. Hier staat bijvoorbeeld ook welke sommen uw 
kind zelf moet maken en welke sommen er samen gemaakt moeten worden. 
 
In dit blok komen de volgende soorten sommen voor. 
 Tellen 
 Tellen tot 20, heen en terug (welk getal komt ervoor en welk getal komt erna?) 
 Tellen tot 20 in stapjes van 2 , heen en terug (zowel even als oneven) 
Dit tellen moet vlot en goed beheerst worden. Het terugtellen is moeilijker dan het 
heen tellen maar het oneven terugtellen spant de kroon! Tellen in stapjes van 3, 4 en 
5 komt ook aan de orde maar dit is alleen een kennismaken met. 
Ook het juist schrijven van deze getallen komt aan de orde: eerst de 10-tallen 
(staafjes) dan de blokjes, de grootste het eerst. 
 
 Splitsen of verdelen 
Het kunnen splitsen van de getallen tot en met 10 is erg belangrijk. Dit moet vlot en 
goed gebeuren. Het is een voorwaarde om de plus- en minsommen over het 10-tal 
goed te kunnen maken. 
 
 Sommen tot en met 10 
Alle sommen tot en met 10 moeten nu zonder materiaal gemaakt kunnen worden. Ze 
moeten deze sommen kennen, eigenlijk weten. Ze moeten nu wel 10 tot 15 sommen 
per minuut kunnen maken. 
 

Sommen tussen de 10 en de 20 
De kinderen hebben al geleerd dat wanneer ze weten hoeveel 6 - 2 is ze dan ook 
weten hoeveel 16  - 2 is. ( 16 is 1 staafje van 10 en 6 blokjes; de blokjes gaan eraf, 
het staafje blijft liggen.)  
Je kunt een hoeveelheid niet vaak genoeg laten benoemen: 15 is 1 staafje van 10 en 
5 blokjes, 20 is 2 staafjes van 10 en 0 blokjes enz. Dit bevordert het getal inzicht. 
Met behulp van de staafjes en de blokjes kun  je de volgende sommen met elkaar 
vergelijken   6 –    2 
   16 –   2 
   16 – 12 
 
Sommen als 10 + 6, 10 + 8 en 10 + 3 moeten ze paraat hebben. Dat geldt ook voor 
sommen als 13 – 3, 15 – 5 en 17 – 7. 
Met staafjes en blokjes is dit goed te laten zien. Ze moeten het echt snappen want 
dan kunnen ze het toepassen. 
 
   



Sommen met het getal 10 
De kinderen moeten alle getallen onder de 10 kunnen aanvullen tot 10. We noemen 
dit ook wel de vriendjes van 10. Wat hoort er bij de 6, wat hoort er bij de 3? 
(Dit als voorbereiding op sommen als 7 + 6, over het 10-tal heen) 
Ook moeten ze de eraf sommen die beginnen met 10 goed kunnen maken. 10 -6 =, 
10 – 3 =. (Dit als voorbereiding op sommen als 12 – 7 , over het 10-tal heen) 
Deze oefeningen zijn erg belangrijk. 
 
 Sommen over het 10-tal 
De kinderen hebben deze sommen al vaak gemaakt: 
 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 

• 8 erbij 5 past niet op twee volle handen, je hebt niet genoeg blokjes, het is 
meer dan 10………..Kortom er is iets mee aan de hand. 
Hoeveel kún je er maar bij doen, hoeveel blokjes heb je nog over, hoeveel 
vingers heb je nog maar over?  Juist ja 2. Doe die er dan maar eerst bij. 
Hoeveel heb je er dan? Juist ja, 10. Maar dan ben je natuurlijk nog niet klaar, 
er moesten er immers 5 bij en nu heb je er pas 2 bij gedaan. Hoeveel moeten 
er nu nog bij? Juist ja, 3. Doe die er dan nog maar bij. Wat is dan het 
antwoord? 

 
 14 – 6 = 14 – 4 – 2 = 

14, 1 staafje, 4 blokjes. nu moeten er 6 blokjes af. Dat past niet, dat moet dus 
anders. 
Hoeveel kunnen er wél af? Juist, er kunnen er wel 4 af. Doe dat dan maar 
alvast. Dan heb je er nog 10 over, mooi getal.  Maar dan ben je natuurlijk nog 
niet klaar, hoeveel moeten er dan nog af? Dat zijn er nog 2, klopt. Die gaan er 
ook nog af en wat is dan het antwoord. 
 

In blok 7 gaat de schrijfwijze van deze sommen veranderen, hij wordt korter 
 
De som 8 + 5 gaat nu als volgt….. 
Er zijn er al 8 en er moeten er 5 bij. Die 5 moeten er in stukjes bij. En die verdeling 
schrijven we eronder. 
8 + 5    = 
    2      3 
 

Dan gaan rekenen: 8 + 2 = 10. De 10 opschrijven, en dan de 3 erbij. De nieuwe som 
wordt dan( 8 + 5    = ) 10 + 3 = 13. 
      2      3 
 

De som 14 – 6 gaat nu als volgt…… 
14, 1 staafje, 4 blokjes en nu moeten er 6 blokjes af. Die moeten er dus in stukjes af. 
De verdeling schrijven we eronder. 
14 – 6 = 
        4      2 

Dan gaan we rekenen: 14 – 4 is 10. De 10 schrijven we op en dan nog de 2 eraf. De 
nieuwe som wordt dan( 14 – 6 = )  10 – 2 = 8 
            4      2 
 

  



Via Moo kunnen de kinderen extra oefenen in de leerlingensoftware van Reken 

zeker.  

 

De leerling software is te bereiken via Mijn Omgeving Online: https://v2.moo.nl  

Inlognaam leerlingen 3a: 3a@rsv.nl 

Inlognaam leerlingen 3b: 3b@rsv.nl  

wachtwoord voor leerlingen 3a en 3b: 12345678 

Hierna kiezen de kinderen hun eigen naam en loggen in met een eigen wachtwoord. 

(3 plaatjes meegeleverd op het strookje)  
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