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Groep 5 - Het rekenen tot 1000

In deze kwaliteitskaart vindt u drie tips
om leerlingen in groep 5 aan het einde
van het schooljaar vlot te kunnen laten
optellen en aftrekken tot 1000.
Tip 1: Besteed veel aandacht aan het getallengebied tot 1000
• Leerlingen moeten kennis hebben van de telrij t/m 1000 met het accent op de structuur van de telrij.
• Leerlingen moeten getallen t/m 1000 kunnen positioneren op de getallenlijn (ordenen en lokaliseren).
1 Bij ordenen worden de getallen ten opzicht van elkaar geordend van klein naar groot of andersom.
1 Bij lokaliseren kunnen de leerlingen de plaats van getallen ten opzichte van elkaar bepalen.
• Leerlingen moeten kunnen aanvullen tot het volgend honderdvoud (bv. 380+ …. = 400).
• Leerlingen moeten getallen t/m 1000 kunnen splitsen en samenstellen (honderdvouden, tienvouden en eenheden). Het werken met geld kan hierbij
ondersteuning geven.

Tip 2: Gebruik de volgende strategieën bij het rekenen tot en met 1000
Bij het rekenen tot 1000 worden dezelfde strategieën gebruikt als bij het rekenen tot 100.

• Bij het rekenen tot 100 is rijgen de basisstrategie voor zwakke rekenaars (zie hiervoor de kwaliteitskaart rekenen tot 100). Ook bij het rekenen tot 1000 blijft dit de
basisstrategie. De volgende type sommen zijn met de strategie rijgen goed op te
+50
-50
lossen. De lege getallenlijn mag hierbij gebruikt worden.
126 + 17   = …
en  284 – 36    = …
+30
+20
-30
-20
340 + 80   = …
en  550 – 70    = …
430 + 190 = …
en  430 – 190  = …
378 + 50   = …
en  536 – 50    = …
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• Bij het rekenen tot 1000 is het belangrijk dat leerlingen naast het rijgen ook de strategie splitsen gaan toepassen. Splitsen wordt dan ook een basisstrategie.
Belangrijk is dat leerlingen leren om te splitsen bij opgaven als 324 + 253 (300 + 200, 20 + 50, 4 + 3) en 765 – 234 (700 – 200, 60 – 30, 5 – 4). Let op bij het
splitsen waarbij getallen over het tiental heen gaan zoals 765 – 238. Het gevaar hierbij is dat leerlingen 8 – 5 gaan uitrekenen i.p.v. 5 – 8. Leer leerlingen alleen
splitsen bij getallen die niet over het tiental/honderdtal heengaan. Het leren splitsen is een voorwaarde voor het kolomsgewijs rekenen.
• Net als bij het rekenen tot 100 is de variastrategie ‘aanvullen’ een strategie die zwakke rekenaars ook kunnen beheersen. Belangrijk hierbij is een herkenbare
context (geld of meten) waarin het aanvullen aangeboden wordt.
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• Leer leerlingen om te kijken naar de getallen in de sommen om te beslissen welke strategie het handigst is. Leerlingen moeten op basis van de getallen hun
strategie leren kiezen.

Tip 3: Speciale aandacht voor zwakke rekenaars
• Zwakke rekenaars hebben meer tijd en herhaling nodig om tot niveauverhoging te komen. Het is erg belangrijk dat u dagelijks extra tijd aan hen besteedt in de
vorm van verlengde instructie. Deze leerlingen hebben bij het rekenen tot 1000 bij het rijgen ondersteuning nodig van de lege getallenlijn. Belangrijk is dat deze
leerlingen goed kunnen rijgen en weten bij welke type sommen ze kunnen gaan splitsen.
• Sommen als 354 – 277 zijn voor zwakke rekenaars lastig om te rijgen. Omdat deze leerlingen dit soort sommen in sprongen maken (eerst 200 eraf, dan 50, dan
20, dan 4 en 3), duurt het lang voordat deze sommen opgelost worden. Bovendien is de kans groot dat er ondertussen een rekenfout wordt gemaakt. Deze
type sommen zijn typisch sommen die uitgerekend kunnen worden via kolomsgewijs- of cijferend rekenen. Sla deze sommen in groep 5 over voor zwakke
rekenaars. Deze sommen komen weer aan bod bij het kolomsgewijs- en cijferend rekenen. Deze meeste rekenmethoden bieden deze manier eind groep 5
begin groep 6 aan.
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Deze kwaliteitskaart ‘Groep 5 - Het rekenen tot 1000’ is ontwikkeld door Arlette Buter en een uitgave van School aan Zet. Voor vragen rond de
handreikingen en kwaliteitskaarten kunt u contact opnemen met School aan Zet: Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl.

© Buiten het downloaden zijn alle rechten
op dit product voorbehouden aan:

KWALITEITSKAART

Postbus 556, 2501 CN Den Haag
e-mail: secretariaat@schoolaanzet.nl
www.schoolaanzet.nl

januari 2013

2

