
LDO Rekenen is een indrukwekkende nieuwe manier van leren, waarbij de kerndoelen van 

rekenen zijn vertaald naar specifieke leerdoelen. LDO Rekenen biedt thematisch 

rekenonderwijs. Binnen deze thema’s kunnen kinderen samen met de leerkracht een individuele 

leerroute uitstippelen. Hierdoor kan elk kind op eigen niveau werken. Resultaten worden niet 

alleen beter, maar rekenen wordt ook nog eens veel leuker en betekenisvoller!

Het nieuwe leren: LeerDoel Onderwijs

• Doelenposters per groep

• Digitale omgeving

• Spellen voor o.a. bewegend leren bij alle  

rekenthema’s

• Week- en jaarplanningen

• Instructie voor de leerkracht per doel

• Registratie voor leerkracht en kinderen

• Werkbladenmappen met meer dan 1000  

werkbladen met antwoorden

• Kaartspellen

Een methodiek vol met materialen:

De rekenmethodiek die óók geschikt is voor combinatiegroepen

LDO • REKENEN

LDO Rekenen

Methodiek voor 

een volledig 

rekenprogramma 

voor groep 1 t/m 8 

Thematisch rekenonderwijs



Moeilijk om los te komen van vaste structuren 

binnen een rekenmethode?

Leerkrachten gaan van instructie naar instructie 

en hebben niet het gevoel dat ze alle kinderen in 

de groep op een juiste manier bereiken. Rekenen 

wordt frustrerend voor zwakke rekenaars en saai 

voor de sterke rekenaars. Op scholen die vanuit 

visie met heterogene groepen werken past een 

rekenmethode maar zelden bij de visie van de 

school. 

Jaargroepoverstijgend werken aan rekenen? Echt aansluiten bij het niveau van de kinderen uit 

jouw groep? Een traditionele rekenmethode loslaten en toch werken met goede structuur? Dat 

kan met LDO rekenen!

Rekenonderwijs kan anders, ga thematisch 

rekenen. 

LDO Rekenen gaat uit van thematisch onderwijs. 

Dit betekent dat de hele groep aan maar één  

rekenthema tegelijk werkt. Hierdoor heb je meer 

tijd om je te verdiepen in een thema. Zwakke 

rekenaars hebben meer tijd om te werken aan de 

basisstrategieën. Sterker rekenaars vinden uitda-

ging in de moeilijkere doelen. LDO Rekenen geeft 

structuur, ritme en rust, maar geeft de leerkracht 

en kinderen ook vrijheid om zelf keuzes te maken. 

Aansluiting op elk niveau

Voordelen van thematisch rekenen:
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Zichtbare leerdoelen

De doelen hangen op grote posters in de groep. 

Zo wordt zichtbaar aan welke doelen er gewerkt 

wordt. En deze doelenposters zijn ontwikkeld 

voor twee of voor drie jarige groepen. 

Kortom, met LDO Rekenen lukt het om weer ruimte te hebben om het rekenonderwijs te laten 

aansluiten bij wat er leeft bij jou in de groep. Rekenen wordt betekenisvol!

Óók voor combinatiegroepen

LDO Rekenen is uitermate geschikt voor scholen 

die werken met heterogene groepen. Maar ook 

reguliere scholen kunnen ermee werken want in 

iedere groep zijn er niveauverschillen te vinden. 

Samenwerking

Kinderen van verschillende leeftijden werken 

allemaal aan hetzelfde thema. Hierdoor ontstaat 

er veel samenwerking. 

Doelgerichte voorbereiding

Als leerkracht hoef je maar één thema tegelijk 

voor te bereiden. Dit zorgt voor overzicht en 

ook voor verdieping. Je leert de leerlijnen goed 

kennen.

Rekenen op maat binnen kaders

Tijdens zelfstandig werken houd je overzicht. 

Iedereen werkt aan hetzelfde thema en kan hier 

binnen kiezen voor zijn eigen doelen. De kaders 

zijn dus duidelijk en de keuzevrijheid beperkt. 

Geïntegreerd onderwijs

Je kunt andere lessen koppelen aan het 

rekenthema, zoals bijvoorbeeld de muziekles of 

tekenles. Hierdoor wordt het rekenthema nog 

betekenisvoller voor de kinderen in de groep.



Groep 1/2

Alle rekendoelen die kinderen tijdens hun 

basisschooltijd moeten behalen zijn 

gemakkelijk in te delen in thema’s. Veel 

thema’s komen in verschillende bouwen aan 

bod. Zo ontstaat er een doorgaande lijn in 

de hele school. In het jaar komen alle thema’s 

aan bod en er is zelfs ruimte om thema’s te 

herhalen. 

Als school kies je voor een structurering van 

de doelen en thema’s voor 2-jarige groepen 

of voor 3-jarige groepen.

Thema’s en jaarplanning

Bij elk thema zijn doelenposters ontwikkeld. Deze hangen op groot formaat in de groep. Op deze 

posters staan de leerdoelen die horen bij het thema en bij de groep. De doelen zijn beschreven in 

voor kinderen begrijpelijke taal. Alle doelen vanaf groep 3 hebben een unieke naam, bijvoorbeeld 

Begrip-A en Geld-C. De doelen staan in alfabetische volgorde en lopen op in moeilijkheid. 

 

Op de posters van alle jaargroepen vind je een overlap in de doelen. Zo kunnen zwakke en sterke 

rekenaars toch werken binnen de eigen groep.

Doorlopende leerlijn

Getalbegrip

BBegrip

ABegrip

CBegrip

DBegrip

EBegrip

FBegrip

GBegrip

HBegrip

IBegrip

JBegrip

KBegrip

LBegrip

Groep 3/4/5

Ik kan hoeveelheden tellen tot 10, door zelf te ordenen. 
Ik tel zes snoepjes en zoek het getal 6 erbij.

Ik kan getallen tot 10 uitspreken en schrijven. 
Tijdens een getaldictee zegt de juf het gesproken getal ‘zeven’, dit schrijf ik op als 7.

Ik kan tellen, terugtellen en doortellen vanaf een willekeurig getal tot 20. 
Ook met stappen van 2 en 5. 
Ik tel met sprongen van 2 vanaf het getal 8 > 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20.

Ik kan hoeveelheden (tot 12) in een keer zien zonder te tellen.
Als ik met de dobbelstenen gooi, weet ik direct hoeveel ik heb gegooid.

Ik kan getallen tot 20 uitspreken en schrijven. Ik kan de getallen plaatsen 
op de getallenlijn. 
Ik kan het getal 19 plaatsen op de getallenlijn. Het ligt links naast de 20.

Ik ken de even- en oneven getallen.
Aan mijn kant van de straat zijn alleen even huisnummers: 12 – 14 – 16 – 18 – 20.

Ik kan getallen tot 100, schrijven en uitspreken. Ik ken daarbij de 
waarde van de cijfers in het getal. 
De 7 in het getal 78 staat voor 7 tientallen. Ik schrijf het als achtenzeventig.
Ik kan de getallen tot 100 plaatsen op een (lege) getallenlijn.
Ik weet dat 48 op de getallenlijn tussen de 40 en de 50 ligt. Maar dichter bij de 50.

Ik kan getallen tot 1000 schrijven in een schema en uitspreken. 
Ik ken de waarde van de cijfers in het getal. 
Ik schrijf het getal 189 in een H-T-E schema. Het getal 9 staat onder de ‘E’.

Ik kan getallen tot 1000 plaatsen op een (lege) getallenlijn.
Ik weet dat 775 op de getallenlijn precies tussen de 750 een 800 staat.

Ik kan doortellen en terugtellen met stappen van 10 en 100 vanaf een 
willekeurig getal. 
Ik tel met sprongen van 10 > 516 – 526 – 536 – 546.

Ik kan getallen tot 10.000 uitspreken, schrijven en plaatsen op de 
(lege) getallenlijn. 
Ik weet dat 5.600 iets dichter bij de 6.000 ligt dan bij de 5.000.
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Ik kan getallen tot 1000 schrijven in een schema, plaatsen op de getallenlijn en 
uitspreken. Ik ken de waarde van de cijfers in het getal. 
Ik schrijf het getal 189 in een H-T-E schema. Het getal 9 staat onder de ‘E’. 

Ik kan doortellen en terugtellen met stappen van 10 en 100 vanaf een 
willekeurig getal. 
Ik tel met sprongen van 10 > 516 - 526 - 536 - 546. 

Ik kan getallen tot 10.000 uitspreken, schrijven en plaatsen op de (lege) 
getallenlijn.
Ik weet dat 5.600 iets dichter bij de 6.000 ligt dan bij de 5.000.

Ik kan getallen tot 100.000 uitspreken, schrijven en plaatsen op de (lege) 
getallenlijn.
Ik weet dat ik 78.500 kan uitspreken als achtenzeventigduizend vijfhonderd.

Ik kan een positieschema lezen en invullen en weet in getallen tot 100.000 de 
waarde van de cijfers in een getal.
Ik maak een TD-D-H-T-E schema, daarin zet ik het getal 45.000.

Ik kan doortellen en terugtellen met stappen van 100, 1000 en 10.000.
Ik tel met sprongen van 1000 > 13.500 – 14.500 – 15.500 – 16.500.

Ik kan getallen tot 1.000.000 uitspreken en schrijven. Ik ken de waarde van de 
cijfers in het getal en kan de getallen plaatsen op een (lege) getallenlijn. 
Ik weet dat 451.600 iets dichter bij de 500.000 ligt dan bij de 400.000.

Ik kan grote getallen van taal omzetten naar cijfers en andersom. Ik kan 
komma’s en punten gebruiken om het getal te schrijven.
Ik hoor het getal vierentachtigduizend vijfhonderdzestig. Ik schrijf op: 84.560.

Ik kan getallen tot 1.000.000.000 uitspreken en schrijven. Ik weet de namen 
van andere hele grote getallen.
Ik weet dat een miljoen zes nullen heeft. Je schrijft het zo: 1.000.000.

Ik ken vreemde stelsels van getallen. (land van Okt, Romeinse cijfers en 
Babylonische getallen)
Het Romeinse cijfer XVI betekent 16.

KBegrip

I+JBegrip

LBegrip

MBegrip

NBegrip

OBegrip

PBegrip

SBegrip

RBegrip

TBegrip

Groep 6/7/8
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Getalbegrip

3

Ik kan hardop tellen tot 10 in een ritme, vooruit en achteruit. 
Ik zing de getallen in een liedje.

Ik kan hoeveelheden tot 10 precies tellen door aan te wijzen. 
Ik tel de kinderen in de kring.

Ik kan hoeveelheden tot 10 precies tellen door zelf te ordenen. 
Ik tel de koekjes uit de trommel, door ze er een voor een uit te halen.

Ik weet wat een getal betekent in verschillende situaties.
Ik ben 5 jaar oud. Mijn oma woont op nummer 5.

Ik weet hoe de cijfers tot 10 eruit zien en kan ze groot schrijven. 
Ik kan een getal in het groot verven, laten zien op mijn vingers of ik teken stippen.  

Ik kan kleine hoeveelheden (tot 6) in een keer zeggen, zonder te tellen.
Op de dobbelsteen staan 5 stippen.

Ik kan schatten voordat ik echt ga tellen en zeggen of iets meer of minder is. 
Ik denk dat er 6 potloden op tafel liggen. Daarna tel ik het na.

Getalbegrip

Groep 1/2
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Thema’s per groep
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Getalbegrip • • • • • • •

Getalbewerking • • • • • • •

Vermenigvuldigen en verdelen • • •

Kommagetallen •

Breuken • •

Verhoudingen en procenten • •

Geld (en kommagetallen) • • • • • •

Tijd (tabellen en grafieken) • • • • • • •

Meten • • • • • • •

2-jarige

groepen

3-jarige

groepen

Groep 3/4/5 Groep 6/7/8



1. Voorbereiding 
De leerkracht bekijkt de weekplanning. De doelenposter wordt centraal in de klas gehangen en de 

materialen krijgen een plek. 

2. Start van de les 
Klassikaal kort spel dat aansluit bij het thema. 

3. Instructie 
Leerkracht en kinderen bepalen samen wie er meedoet aan de instructie. Deze kinderen volgen de 

instructie. Instructies sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en zijn concreet en  

onderzoekend.

4. Verwerking 

De kinderen hebben verschillende verwerkingsvormen om de doelen te oefenen, zoals werkbladen, 

spel- en beweegactiviteiten, creatieve opdrachten, oefenen met rekenmateriaal of games.

5. Toetsing en evalutatie 
Elke les wordt samen geëvalueerd. Einde van het thema? Op verschillende manieren wordt ge-

toetst of een doel behaald is. Doelen die behaald zijn worden bijgehouden op de persoonlijke 

doelenlijst: ‘Mijn leerdoelen’ en de groepsregistratie.

Algemene werkwijze per les
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De rekenles

 

 
 
Naam: ____________________________________       Groep 3/4/5 
 

 

Doel 1e blok 2e blok 

BBeeggrriipp--AA  Ik kan hoeveelheden tellen tot 10, door zelf te ordenen. 
  

BBeeggrriipp--BB  Ik kan getallen tot 10 uitspreken en schrijven. 
  

BBeeggrriipp--CC  Ik kan tellen, terugtellen en doortellen vanaf een willekeurig 
getal tot 20. Ook met stappen van 2 en 5. 

  

BBeeggrriipp--DD  Ik kan hoeveelheden (tot 12) in een keer zien zonder te tellen. 
  

BBeeggrriipp--EE  Ik kan getallen tot 20 uitspreken en schrijven. Ik kan de getallen 
plaatsen op de getallenlijn. 

  

BBeeggrriipp--FF  Ik ken de even- en oneven getallen. 
  

BBeeggrriipp--GG  Ik kan getallen tot 100 schrijven en uitspreken. Ik ken daarbij de 
waarde van de cijfers in het getal. 

  

BBeeggrriipp--HH  Ik kan de getallen tot 100 op een (lege) getallenlijn plaatsen. 
  

BBeeggrriipp--II  Ik kan getallen tot 1000 schrijven in een schema en uitspreken. 
Ik ken de waarde van de cijfers in het getal. 

  

BBeeggrriipp--JJ  Ik kan getallen tot 1000 op een (lege) getallenlijn plaatsen. 
  

BBeeggrriipp--KK  Ik kan doortellen en terugtellen met stappen van 10 en 100 
vanaf een willekeurig getal. 

  

 

 

Mijn leerdoelen
Niet alle kinderen doen hetzelfde in de les. 

Sommige kinderen volgen de instructie. Andere 

kinderen oefenen met een ander doel. Ieder kind 

werkt dus op eigen niveau. Elk kind krijgt een 

persoonlijke doelenkaart: ‘Mijn leerdoelen’. Hierop 

houden ze bij welke doelen ze al hebben behaald 

en welke nog niet. Zo weet elk kind wat hij kan 

doen tijdens de les.

De weekplanning
Met LDO Rekenen geef je instructies per leerdoel. 

Op de weekplanning staat drie keer per week 

een instructie gepland die gaat over één (of soms 

meerdere) doel(en). Met de doelcode, bijvoor-

beeld begrip-M, staat aangegeven welk doel aan 

de beurt is. 

 

 Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 

Kl
as

si
ka

al
 

SSttaarrtt  ((3300  mmiinn))  
Doe de introductieles van het 
domein getalbegrip met de hele 
groep. Deze staat in de digitale 
omgeving.   

SSttaarrtt  ((55  mmiinn)) 
Kan iedereen aan de slag?  
Wie doet er mee met de 
instructie? 

SSttaarrtt  ((1100  mmiinn))  
Begin met een kringspel ‘Getallen 
voelen’.  

SSttaarrtt  ((55  mmiinn)) 
Kan iedereen aan de slag?  
Wie doet er mee met de 
instructie? 

SSttaarrtt  ((55  mmiinn)) 
Leg het spel ‘Kampen’ uit. Deze 
kunnen de kinderen zelfstandig 
spelen.  

Kl
as
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pd
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en
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 IInnssttrruuccttiiee  ((3300  mmiinn))  
Begrip-A + Begrip-B 
Kies een instructie van het 
instructieblad en maak een 
combinatie van beide doelen. 
 
Vervolgens 10 minuten 
verwerking.  

IInnssttrruuccttiiee  
Geen instructie.  

IInnssttrruuccttiiee  ((3300  mmiinn))  
Begrip-G + Begrip-H 
Kies een instructie van het 
instructieblad en maak een 
combinatie van beide doelen. 
 
Vervolgens 10 minuten 
verwerking.  

IInnssttrruuccttiiee  ((3300  mmiinn))  
Begrip-I + Begrip-J 
Kies een instructie van het 
instructieblad en maak een 
combinatie van beide doelen.  
 
Vervolgens 10 minuten 
verwerking. 

 VVeerrwweerrkkiinngg  ((4400  mmiinn))  
De kinderen die niet meedoen aan 
de instructie werken aan hun 
eigen doelen en werkbladen.  

VVeerrwweerrkkiinngg  ((2200  mmiinn))  
De kinderen werken aan hun 
eigen doelen. Misschien spelen 
sommige kinderen een spel. 

VVeerrwweerrkkiinngg  ((4400  mmiinn))  
De kinderen die niet meedoen aan 
de instructie werken aan hun 
eigen doelen en werkbladen. 

VVeerrwweerrkkiinngg  ((4400  mmiinn))  
De kinderen werken aan hun 
eigen doelen. Misschien spelen 
sommige kinderen een spel. 

Kl
as

si
ka

al
 

AAnnddeerrss  ((1155  mmiinn))  
Bekijk samen de doelen binnen 
het domein. Bepaal wie met welk 
doel gaat beginnen. Kinderen vast 
werk laten pakken, of werk 
uitdelen bij het goede doel. 

 AAnnddeerrss  ((1155  mmiinn))  
Andere helft van de les doe je de 
creatieve opdracht ‘Mijn 
lievelingsgetal’. 

   

Kl
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EEvvaalluuaattiiee  ((55  mmiinn)) 
Kies één evaluatiekaart om met 
de groep te doen. 

EEvvaalluuaattiiee  ((55  mmiinn))  
Kies één evaluatiekaart om met 
de groep te doen. 

EEvvaalluuaattiiee  ((55  mmiinn))  
Kies één evaluatiekaart om met 
de groep te doen. 

EEvvaalluuaattiiee  ((55  mmiinn))  
Kies één evaluatiekaart om met 
de groep te doen. 

EEvvaalluuaattiiee  ((55  mmiinn))  
Kies één evaluatiekaart om met 
de groep te doen.  

Dit is een weekplanning voor één week

Op deze doelen-

kaart houdt het 

kind zijn eigen 

ontwikkeling bij.



1. Voorbereiding 
De leerkracht bekijkt de weekplanning. De doelenposter wordt centraal in de klas gehangen en de 

materialen krijgen een plek. 

2. Start van de les 
Klassikaal kort spel dat aansluit bij het thema. 

3. Instructie 
Leerkracht en kinderen bepalen samen wie er meedoet aan de instructie. Deze kinderen volgen de 

instructie. Instructies sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en zijn concreet en  

onderzoekend.

4. Verwerking 

De kinderen hebben verschillende verwerkingsvormen om de doelen te oefenen, zoals werkbladen, 

spel- en beweegactiviteiten, creatieve opdrachten, oefenen met rekenmateriaal of games.

5. Toetsing en evalutatie 
Elke les wordt samen geëvalueerd. Einde van het thema? Op verschillende manieren wordt ge-

toetst of een doel behaald is. Doelen die behaald zijn worden bijgehouden op de persoonlijke 

doelenlijst: ‘Mijn leerdoelen’ en de groepsregistratie.
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Het leerdoel op de poster correspondeert met het leerdoel in de digitale omgeving. Hier vind je alle 

materialen om het doel te oefenen, zoals instructies, werkbladen, spellen en creatieve opdrachten.

De digitale omgeving

LDO Rekenen bevat een rijke digitale omgeving. Per groep zijn hier alle materialen te vinden die horen 

bij het thema. Hierdoor heb je alle basismaterialen overzichtelijk bij elkaar om een heel jaar rekenonder-

wijs in te richten. De digitale omgeving biedt ook mogelijkheid om deze materialen aan te vullen met 

eigen materialen. De volgende onderdelen zijn te vinden in de digitale omgeving:

 

    

Speel deze bingo met 4 dobbelstenen.  Leg de dobbelstenen in een volgorde. Rond daarna af op honderden.  
 

Bingo 

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 

2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 

3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 

4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 

5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 

6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 
 

 

 

 

 

 
  

  

MMaatteerriiaaaall  
  

- 5 dobbelstenen 
- Hulpblad ‘Grote getallenbingo – 

tienduizenden’ 
- Pen of potlood 

MMooggeelliijjkkhheeddeenn  aaaannttaall  ssppeelleerrss  
  

- 4 spelers 

  

BBeesscchhrriijjvviinngg  

1. Iedere speler krijgt een hulpblad ‘Grote getallenbingo – duizenden’  
2. Speler 1 gooit met 4 dobbelstenen. Deze dobbelstenen legt hij in een 

willekeurige volgorde. De dobbelstenen vormen nu een groot getal. De speler 
spreekt dit getal hardop uit. 

3. Daarna kijkt de speler naar zijn bingokaart. Welk tienduizendtal zit er het 
dichts in de buurt? Deze wordt afgekruist. 

4. Nu mag de volgende speler.  
5. De speler die als eerste een hele rij vol heeft roept ‘Bingo!’ 
6. Tip: spelers hebben invloed op hun spel, door de dobbelstenen op de juiste 

positie te positioneren. 

VVaarriiaattiiee  

- Speel het spel met 5 dobbelstenen. Gebruik dan het hulpblad ‘Grote 
getallenbingo – tienduizenden’. 

 

Ik kan doortellen en terugtellen met stappen van 10 en 100. 

 

Achtergrond 

Ook zijn de verschillen tussen de ‘eenheden’ en de ‘tientallen’ en ‘honderdtallen’ een aandachtspunt. 

Hierbij is lichamelijke ervaring van dit verschil een goede aanpak. Het springen van grote en kleine 

stappen op de getallenlijn vanaf een willekeurig getal. Hierdoor krijgen de kinderen steeds meer inzicht in 

de structuur van ons getalstelsel. 

Dit doel is een belangrijke voorwaarde om straks de overstap te maken naar optellen en aftrekken over 

het tiental. 

Instructie 

11..  HHooeeppeellss  sspprriinnggeenn 

Extra materiaal: hoepels 

In de klas liggen allemaal hoepels. De kinderen staan in een rijtje achter de hoepels. Eerst mogen ze 

gewoon stappen in de hoepels. Telkens met één been tegelijk. Ze tellen door in stappen van 10.  

Voor variatie in de oefening kun je kinderen ook vanaf een ander getal laten starten. Je kunt ze ook 

achteruit laten lopen, uiteraard tel je als je achteruitloopt ook achteruit.  

 
Daarna ga je in dezelfde hoepels staan, maar nu met twee voeten tegelijk. De kinderen springen naar de 

volgende hoepel en tellen in stappen van 100. Je oefent dit ook vooruit en achteruit vanaf verschillende 

getallen.  

22..  EEeenn  sslliinnggeerr  mmaakkeenn 

Extra materiaal: wisbordjes met getalschema's  

In een rij staan telkens 5 kinderen met een wisbordje in de hand. Gebruik het wisbordje met 

getallenschema’s (DHTE). Op het eerste bordje schrijft een kind een getal. Nu gaan de kinderen zo snel 

mogelijk de slinger afmaken, door sprongen te maken van 10. De kinderen mogen telkens alleen het 

geschreven getal aan het volgende kind laten zien. Het volgende kind schrijft dan het nieuwe getal op. 

Ondertussen wordt de tijd bijgehouden. Na een keer oefenen gaan de kinderen met elkaar in gesprek: 

- Kunnen ze elkaar tips geven hoe je sneller kunt doortellen?   

- Maken ze gebruik van het schema?  

Nadat de tactiek besproken is gaan we nog een aantal keer de slinger afmaken.  

- Zijn de kinderen nu sneller?  

- Waar zijn ze achter gekomen?   

Schrijf de bevindingen op een poster voor in de groep. 

Tip: probeer deze activiteit ook eens met sprongen van 100.  

Met 

activiteiten voor 

bewegend leren

Week-
planning

Intro-
ductieles

Spellen Digibord
tools

Doelen-
poster

Begrip-A Begrip-B Begrip-C Begrip-D Begrip-E

Groep 3/4/5 Getalbegrip
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Introductieles
Het is maandagochtend in een middenbouwgroep en de leerkracht wil beginnen 

met het thema ‘tijd’. De kinderen mochten spullen meenemen die te maken hebben 

met dit thema. Noor komt iets te laat binnen. Sander heeft een horloge om. Tijn 

heeft een oude klok bij zich en Saar de kalender uit de keuken. Het rekenthema ‘tijd’ 

leeft direct bij de hele groep. Er wordt gesproken over de meegenomen spullen en 

wat ze al weten. Het ophalen van deze ‘voorkennis’ is heel belangrijk. 

Pas daarna komt de doelenlijst tevoorschijn. Het gesprek gaat verder: Welke doelen 

kunnen de kinderen behalen? Sommige kinderen weten al wat ze willen gaan leren. 

De nieuwsgierigheid is gewekt en kinderen hebben zin om te gaan rekenen met tijd. 

Thema ‘Tijd’ in de middenbouw

Instructie, verwerking en evaluatie
Deze week staan er voor drie doelen instructies gepland. Elk kind die wil of dit doel 

moet oefenen, doet mee. De juf stelt tijdens de instructie een onderzoeksvraag die ze 

d.m.v. de vertaalcirkel uitwerken. Zo wordt de rekenstrategie ontdekt en aangeleerd.

De andere kinderen werken in deze tijd aan hun eigen doelen. Dit kan door middel van een werk-

blad, een spel of een andere activiteit. Iedereen doet iets anders en de oudere kinderen helpen de 

jongere kinderen.

Aan het eind van iedere les wordt er gereflecteerd. Hebben de kinderen goed kunnen werken? 

Welke nieuwe dingen hebben we geleerd? Hierbij worden de evaluatiekaarten gebruikt. 

Toetsing 
In de laatste week bekijkt of toetst de leerkracht samen met de kinderen welke doelen 

behaald zijn. Soms door middel van een werkblad, soms mondeling in een 

rekengesprek. Deze resultaten worden bijgehouden op de registratielijst. De 

registratielijst vormt zo het startpunt van de volgende keer dat het thema aan 

bod komt.

De leerlingen noteren op hun eigen doelenkaart: ‘Mijn leerdoelen’ welke 

doelen ze hebben behandeld. Zo weten ze voor de eerstvolgende keer 

wanneer het thema aan bod komt, waar ze zijn gebleven. 

Week 

1

In de praktijk

Week 

1 t/m 3

Week 

4
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 Doel 
1e blok 2e blok 

BBeeggrriipp--AA  Ik kan hoeveelheden tellen tot 10, door zelf te ordenen. 
  

BBeeggrriipp--BB  Ik kan getallen tot 10 uitspreken en schrijven. 
  

BBeeggrriipp--CC  Ik kan tellen, terugtellen en doortellen vanaf een willekeurig getal tot 20. Ook met stappen van 2 en 5. 
  

BBeeggrriipp--DD  Ik kan hoeveelheden (tot 12) in een keer zien zonder te tellen. 
  

BBeeggrriipp--EE  Ik kan getallen tot 20 uitspreken en schrijven. Ik kan de getallen plaatsen op de getallenlijn. 
  

BBeeggrriipp--FF  Ik ken de even- en oneven getallen. 
  

BBeeggrriipp--GG  Ik kan getallen tot 100 schrijven en uitspreken. Ik ken daarbij de waarde van de cijfers in het getal. 
  

BBeeggrriipp--HH  Ik kan de getallen tot 100 op een (lege) getallenlijn plaatsen. 
  

BBeeggrriipp--II  Ik kan getallen tot 1000 schrijven in een schema en uitspreken. Ik ken de waarde van de cijfers in het getal. 
  

BBeeggrriipp--JJ  Ik kan getallen tot 1000 op een (lege) getallenlijn plaatsen. 
  

BBeeggrriipp--KK  Ik kan doortellen en terugtellen met stappen van 10 en 100 vanaf een willekeurig getal. 
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Probeer een les uit!
In de praktijk

7

De levende klok
We gaan aan den lijve ervaren hoe een klok loopt. In de speelzaal of in de kring wordt een klok ge-

vormd. Ieder kind is een van de getallen tot 12 en twee kinderen zijn de grote en de kleine wijzer.

Beginnen om 12 uur. Waar staat iedereen dan? Laat de kinderen op de juiste plek zitten, als ze een getal 

zijn, of liggen als ze een wijzer zijn. Dan gaat de klok lopen, wat gaat er dan gebeuren? 

De grote wijzer en de kleine wijzer beginnen te bewegen. De grote gaat dus heel snel en de kleine 

langzaam. Op 1 uur stoppen de beide wijzers met lopen. Daarna kun je ook nog aan de kinderen vragen 

waar de wijzers moeten staan als het bijvoorbeeld 7 uur is of 10 uur.

DTijd

LTijd

Ik kan klokkijken met hele uren

Ik kan een kalender, tijdschema en tijdstabel gebruiken. 

Een les binnen het thema ‘Tijd’ uitproberen? Dat kan! Hieronder staan twee lesactiviteiten die 

horen bij de doelen Tijd-D voor de middenbouw en Tijd-L voor de bovenbouw. 

Veel rekenplezier! 

Een tv avondje
Laat een weergave van tv gids zien aan de kinderen, bijvoorbeeld op tvgids.nl of een schema uit de 

krant. Stel de vragen:

De kinderen verzamelen de informatie en maken nu samen een tijdbalk met hun 

favoriete tv-programma’s. Hierin krijgen de zenders een eigen balk en loopt de tijd 

door, net zoals op de echte tv-gids. Hoe kun je aangeven dat programma’s elkaar 

overlappen? 

Klaar? Laat de kinderen vragen over elkaars tijdbalk stellen. 

• Wat is hier allemaal te zien?

• Hoe moet je dit lezen? 

• Welke tv-programma’s kijken jullie zelf?

• Hoe laat is dat programma op tv?

• Op welke zender is het?

https://tvgids.nl/


Extra materialen

LDO Rekenwerkbladen 
Alle werkbladen die aansluiten bij de doelen, zijn 

ook gebundeld in werkbladenmappen. Zo is extra 

oefenen altijd mogelijk en laagdrempelig. Dit 

pakket bestaat uit: een set van 7 werkmappen voor 

groep 1 t/m 8, registratiekaarten voor de leerkracht 

en voor de kinderen.

Kaartspellen bij het thema meten 
Bij het thema meten zijn drie kaartspellen 

ontwikkeld die horen bij de grootheden: 

lengte, inhoud en gewicht. Bij dit kaartspel zitten 

8 spelsuggesties om in te zetten tijdens de 

rekenles. Het spel is uiteraard ook te spelen op 

andere momenten.
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Inhoud Gewicht Lengte

Gratis oefenen met 
automatiseren? 
Scan de QR codeBij de leerlijn automatiseren horen o.a. leuke rekengames.

Wij geven met plezier een vrijblijvende presentatie over één 

van onze materialen. Neem contact met ons op via tel: 

0546 55 65 05 of mail naar: info@kidslearning.nl. 

Nieuwsgierig geworden?

KidsLearning B.V. | Grotestraat 126 | 7471 BS Goor  

www.kidslearning.nl

Leerlijn automatiseren
Het onderhouden en het inoefenen van bepaalde 

rekendoelen is belangrijk. Naast de thema’s werkt LDO 

Rekenen daarom met een leerlijn automatiseren vanaf 

groep 3. Deze loopt naast de andere thema’s op vaste 

momenten in de week. Ook binnen deze leerlijnen 

werken de kinderen aan hun eigen leerdoelen en 

worden ze steeds een stapje moeilijker. 

Met 

activiteiten voor 

bewegend leren

Meer informatie 
over LDO Rekenen?
Scan de QR code

mailto:info@kidslearning.nl
https://www.kidslearning.nl/

