
Wat leert uw kind in Groep 4, 

blok 1? 

Blok 1 begint aan het begin van het schooljaar en loopt ongeveer tot eind september. In die 

periode komen de leerlingen de volgende onderwerpen tegen:  

• Sprong over de tien 

• Rekenen in Italië 

• Hoofdrekenen en rekenverhalen 

• Buurgetallen 

In groep 4 leert uw kind rekenen tot 100. Maar eerst herhalen de kinderen de dingen die ze in 

groep 3 geleerd hebben. Na de lange zomervakantie is het weer even wennen op school! 

Sprong over de tien  

In groep 3 heeft uw kind veel geoefend met alle sommen onder de tien. Belangrijke sommen 

daarbij waren de splitsingen van 10 (1+9, 2+8, 3+7, 4+6, 5+5). Bij het rekenen boven de 10 

worden deze sommen heel veel gebruikt.  

Dit blok gaan de kinderen verder met de 'sprong over de tien'. Een voorbeeld van een sprong over 

de 10 is 7 erbij 6 (7 plus 6). Bij deze sommen wordt het rekenrek gebruikt. 

 

U ziet dat bij deze opgave een plaatje van het rekenrek staat. Op het rekenrek kan je goed zien 

wanneer een som over de tien gaat. Dit komt doordat er 10 rode en 10 witte kralen op het 

rekenrek zitten. Zodra je twee kleuren kralen nodig hebt, weet je dat je over de tien gesprongen 

bent!  

Het rekenrek kan op verschillende manieren gebruikt worden. Uw kind gebruikt het op de manier 

die hij of zij het handigst vindt. Er zijn ook kinderen die het rekenrek niet hoeven te gebruiken. Zij 



weten een handige hulpsom uit het hoofd, zoals hier '6 erbij 6 is 12'. Belangrijk is dat er geen 

'beste' manier is. Alle drie de manieren zijn goed. 

Nu uw kind sommen kan maken waarbij over de 10 gerekend wordt, kan het ook 'een sprong over 

de 10 terug' maken. Dit zijn sommen waarbij afgetrokken wordt over het tiental. De onderstaande 

sommen zijn hier voorbeelden van. 

 

Ook bij deze opgave staat de opdracht 'reken uit op je eigen manier'. Dit betekent dat de kinderen 

het rekenrek mogen gebruiken op de manier die zij het handigst vinden en dat ze gebruik moeten 

maken van hulpsommen waar dat kan. Voorbeelden van hulpsommen zijn de dubbelen (7 erbij 7, 6 

erbij 6, etc.). Deze dubbelen kunnen natuurlijk ook omgekeerd gebruikt worden! De helft van 14 is 

7 en de helft van 12 is 6. Als uw kind eraan denkt deze hulpsommen te gebruiken wordt een som 

als 13 - 6 opeens veel makkelijker. 

Rekenen is toch altijd het leukste en duidelijkste bij sommen uit de 'echte wereld'. In Alles Telt 

staan veel van deze sommen. De kinderen krijgen de bovenstaande sommen ook in een echte 

situatie. 

 

Zo wordt rekenen steeds leuker! 

Rekenen in Italië  

Het kan zijn dat uw kind thuis komt en ineens in het Italiaans telt! Dit blok is er een les aandacht 

voor het tellen in het Italiaans en Engels. 



 

Misschien zijn er kinderen in de klas die in nog een andere taal kunnen tellen. Zij hebben dat, als 

ze het wilden, voorgedaan voor de hele klas.  

In het boek op school zijn deze les de opgaven ook in een andere taal. De kinderen wordt gevraagd 

of ze zelf kunnen bedenken wat de bedoeling van de opgave is. 

 

In deze getallenmuur staan erbij-sommen verstopt. Steeds worden er twee getallen bij elkaar 

opgeteld en het antwoord wordt in het vakje er midden boven gezet. Tot de piramide vol is.  

Deze opgaven hebben een speciale vorm, maar er worden gewone sommen mee gemaakt. Uw kind 

wordt op deze manier uitgedaagd op een andere manier naar sommen en getallen te kijken. In 

Alles Telt zijn nog meer van deze speciale sommen te vinden. 

 

U ziet hier rekendriehoeken. Twee getallen naast elkaar in de driehoek vormen een erbij-som. Het 

antwoord staat naast de driehoek. De leerling probeert te bedenken welke getallen er op de 

puntjes moeten komen te staan (antwoord op de eerste som: 7 en 3 in de driehoek, 10 er buiten). 



 

Hoofdrekenen en rekenverhalen  

Op school is er veel aandacht voor hoofdrekenen. Tijdens de rekenles stelt de leerkracht regelmatig 

rekenvragen die uit het hoofd berekend moeten worden. Ook kan uw kind een rekendictee krijgen. 

De leerkracht leest sommen op en de kinderen schrijven alleen de antwoorden in hun schrift. Maar 

de leerkracht geeft niet alleen sommen. Er worden ook andere vragen gesteld, bijvoorbeeld 'wat 

zijn de buurgetallen van 18?'. 

Aan het begin van groep 4 wordt er ook veel hardop geteld in de klas. Maar niet alleen van 1 tot 

100. Er wordt ook teruggeteld, bijvoorbeeld van 50 naar 20. Of er wordt geteld vanaf een bepaald 

punt, bijvoorbeeld vanaf 63 naar 71. Een andere vraag kan zijn of de kinderen kunnen tellen in 

sprongen van 2, 3, 10 of zelfs 15!  

Al deze oefeningen zijn belangrijk om uw kind goed thuis te laten voelen in de getallenrij tot 100. 

Het kan ook gebeuren dat de leerkracht een getal op het bord zet en dat alle kinderen een som bij 

dat getal mogen bedenken. Alle sommen zijn goed, als het getal er maar in zit. Deze opdrachten 

zijn belangrijk omdat er veel bij gepraat wordt. Wanneer kinderen praten over rekenen en andere 

kinderen horen praten over rekenen kunnen ze veel van elkaar leren. Ook leren de kinderen op 

deze manier dat het niet erg is een fout te maken: iedereen maakt fouten! 

In het rekenboek van uw kind staan wel eens 'reken-verhalen'. Vaak is dat een plaatje waarin iets 

gebeurt met getallen. Soms is het een kort verhaaltje. 

 

U ziet dat uw kind goed naar de plaatjes moet kijken en goed moet lezen wat de kinderen zeggen 

voordat ze de bijbehorende som kunnen bedenken. Deze opgave wordt op school in groepjes 



gemaakt. De kinderen kunnen zo met elkaar overleggen en van elkaar leren. Als de kinderen niet 

goed begrijpen wat er gebeurt mogen ze de rekenverhalen ook naspelen. 

Buurgetallen  

Om te kunnen rekenen tot 100 moeten de kinderen goed weten hoe de getallenlijn tot 100 in 

elkaar zit. Dit begint met het kunnen tellen tot 100. Dit kan niet vaak genoeg geoefend worden!  

In groep 3 heeft uw kind al kennisgemaakt met de kralenketting (zie groep 3, blok 6). In groep 4 

wordt de kralenketting veel gebruikt. Eerst om te bepalen hoe groot een getal is. Hoe verder een 

getal op de kralenketting zit, hoe groter het is! 

 

Later wordt de kralenketting ook gebruikt als hulpmiddel om sommen mee te maken.  

Dit blok maakt uw kind op meer manieren kennis met getallenrij tot 100. Zo krijgt hij of zij 

bijvoorbeeld de vraag wat de 'buurgetallen' van 20 zijn. 

 

De buurgetallen zijn de getallen naast de 20. Dat zijn dus 19 en 21. De buurgetallen zijn belangrijk 

om een goed beeld te vormen van de getallenlijn. De overgang van het ene tiental naar het 

volgende tiental (bijvoorbeeld van 29 naar 30 en van 59 naar 60) vallen nog eens extra op. Deze 

vormen de basis voor de getallenlijn tot 100. Op school besteedt de leerkracht veel aandacht aan 

deze overgangen naar het volgende tiental. De klas wordt bijvoorbeeld gevraagd hardop heen en 

terug te tellen rondom de tientallen. Op deze manier leert uw kind de structuur in de getallenlijn te 

herkennen. 

De getallenlijn tot 100 bestaat uit 10 stukjes van 10. Dit betekent dat veel sommen die de 

kinderen al eerder geleerd hebben nu weer terugkomen in een andere vorm. Deze sommen lijken 

dus veel op sommen die uw kind al kent. Bij het maken van de nieuwe sommen is het dan ook 

handig en slim als uw kind gebruik maakt van de dingen die het al weet. In onderstaande opgave 

wordt hij of zij gestimuleerd dat te doen. 



 
 

Wat leert uw kind in Groep 4, 

blok 2? 

Blok 2 loopt ongeveer van eind september tot half november. In die periode komen onder meer de 

volgende onderwerpen aan bod: 

• Springen op de getallenlijn 

• Euro’s en centen, meters en centimeters 

Springen op de getallenlijn  

Het vorige blok heeft uw kind gerekend met een kralenketting. Op deze kralenketting zaten 100 

kralen die stuk voor stuk afgeteld kunnen worden. Maar het kan natuurlijk ook sneller!  

Om verder te kunnen rekenen is het belangrijk dat uw kind goed weet hoe een getal in elkaar zit. 

Getallen bestaan uit ‘tienen’ en ‘enen’. Bijvoorbeeld het getal 38, 30 zijn ‘drie tienen’ en 8 is ‘acht 

enen’. 38 bestaat dus uit 3 tienen en 8 enen. Op school denken de kinderen na over deze manier 

van opbouw van getallen door bijvoorbeeld pepermuntjes te tellen. In een rol zitten 10 

pepermuntjes. Als er op tafel 4 rollen liggen en nog 3 losse pepermuntjes ernaast, hoeveel 

pepermuntjes liggen er dan? Uw kind rekent dit als volgt uit: 10 + 10+ 10 +10 + 1 + 1 + 1 = 43. 

Er zijn dus 4 tienen en 3 enen. Onderstaande opgave laat dit ook zien, maar dan met borden vol 

met appels. 

 

Deze tienen en enen kunnen ook op een lijntje worden getekend. Grote bogen zijn spongen van 10 

en kleine boogjes zijn sprongetjes van 1. Dit blok leren de leerlingen te rekenen met behulp van de 

getallenlijn. 



 

Maar voordat de kinderen leren rekenen met de getallenlijn, moeten ze eerst leren hoe een 

getallenlijn in elkaar zit. Daarom krijgen ze een aantal opgaven waarbij ze de getallenlijn ‘lezen’ 

(zoals in het voorbeeld hierboven) en een aantal opgaven waarbij ze zelf getallen op de getallenlijn 

mogen zetten. Eigenlijk zijn het al sommen die op de getallenlijn staan; bijvoorbeeld de bovenste 

som uit het voorbeeld, daar staat 10 + 10 + 10 + 6 = ? . Zo leert uw kind sommen maken. 

 

Deze sommen mogen de kinderen met behulp van een getallenlijn oplossen. Zo zien de kinderen 

wat ze aan het uitrekenen zijn en waarom ze het op die manier doen. Door dezelfde sommen in 

verschillende vorm bij elkaar te zoeken, leren de leerlingen dat dezelfde sommen op een korte en 

een lange manier opgeschreven kunnen worden. 

De getallenlijn kan ook gebruikt worden om steeds dezelfde stap verder te springen, bijvoorbeeld 

steeds een sprong van 3. Op welke getallen komt de haas allemaal als hij steeds een sprongetje 

van 3 maakt? De haas springt 3 + 3 + 3 + 3 + 3 etc. Op de getallenlijn kunnen de kinderen goed 

zien dat elke stap even groot is, en dat haas steeds even veel verder komt. 

 

Eigenlijk is dit dezelfde som als in onderstaande opgave over netjes citroenen. Ook hier worden 

steeds stapjes van drie genomen. U kunt ook zeggen: er worden steeds groepjes van drie bij 

elkaar opgeteld. 

 

 



Euro’s en centen, meters en centimeters  

Ook met geld kan worden gerekend. Dat is voor u waarschijnlijk niets nieuws! Maar voor uw kind 

komt er dit blok wel iets nieuws bij. Op school leert uw kind voor het eerst rekenen met papiergeld. 

Tot nu toe hebben de leerlingen alleen nog met munten (eurocenten) gerekend. Dit blok komen 

daar de eurobiljetten tot en met €100 bij.  

Om kennis te maken met het geld gaan de leerlingen eerst geld wisselen in andere biljetten. De 

leerkracht heeft bijvoorbeeld een biljet van €100. In hoeveel briefjes van €10 kan ze die wisselen? 

En in hoeveel briefjes van €20? Natuurlijk zijn dit ook sommen. Hoeveel sprongen van 20 kan je 

maken tot je €100 bent? Als je briefjes van €10 gebruikt, hoeveel sprongen moet je dan maken? 

 

De euromunten en de eurobiljetten lijken wel op elkaar. Er zijn munten van 50 eurocent, maar ook 

biljetten van 50 euro. 1 euro is hetzelfde waard als 100 eurocent en een briefje van 100 euro is 

hetzelfde waard als 100 munten van 1€. In onderstaande opgave staan links en rechts dus 

eigenlijk dezelfde sommen, links met munten en rechts met biljetten. 

 

Net zoals er 100 eurocenten in 1 euro gaan, gaan er 100 centimeters in 1 meter. Op school maken 

de leerlingen zelf een eigen meetlat. Natuurlijk van precies 1 meter lang. Daarmee kunnen ze in de 

klas allerlei dingen opmeten; de lengte van de tafel, de hoogte van de stoel, de grootte van hun 

werkschrift. Op school krijgen de kinderen daar ook de tijd voor, zo ervaren ze zelf hoe lang een 

meter ongeveer is. 



 

Het is belangrijk dat de kinderen kunnen schatten hoe lang iets ongeveer is. Kan het zo zijn dat 

hun stoel 3 meter hoog is? Kan het zijn dat hun potlood 37 centimeter lang is? Om uw kind te 

helpen bij het schatten leert het een aantal natuurlijke maten. 

 

De handspan van uw kind is ongeveer 10 cm. Als uw kind dat weet kan het makkelijk meten hoe 

groot iets is als het geen lineaal heeft. Maar dat is nog niet alles. Ook wanneer mensen een 

uitspraak doen over iets, bijvoorbeeld dat een potlood 37 centimeter is, kan uw kind in gedachten 

zijn of haar hand naast een potlood houden. Klopt het dat je hand drie keer naast een potlood 

past? 

 

Wat leert uw kind in Groep 4, 

blok 3? 

Blok 3 loopt ongeveer van half november tot aan de kerstvakantie. In die periode komen onder 

meer de volgende onderwerpen aan bod: 

• Handig rekenen met de getallenlijn en het begrip ‘keer’  

• Klokkijken en de dagen van de maand 

Handig rekenen met de getallenlijn en het begrip ‘keer’.  

In het vorige blok hebben de kinderen kennisgemaakt met de getallenlijn. Dit blok leren de 

kinderen meer te rekenen met behulp van de getallenlijn. In het onderstaande voorbeeld laten 



Maarten, Marisa en Kelly zien op welke manieren de getallenlijn gebruikt kan worden om van 32 

naar 58 te springen. 

 

Marisa springt eerst in 2 stappen van 10 naar 52. Daarna springt ze nog 6 stapjes van 1 verder 

naar 58. Kelly doet het korter; zij springt in een grote stap van 20 naar 52 en dan in 2 stappen van 

3 naar 58. Maar het kan nog korter! Maarten springt eerst naar 52 en daarna in 1 keer door naar 

58. Maarten hoeft maar twee keer te springen; hij rekent dus heel handig. Op school leert uw kind 

deze drie manieren toe te passen zodat het leert steeds handiger te rekenen. Bij het berekenen 

van erbij-sommen wordt de getallenlijn dan ook veel gebruikt. 

 

Om te oefenen tekenen de leerlingen zelf in hun schrift de getallenlijn met de sprongen erbij. Zo 

zien ze dat het ook korter kan. 5 keer een sprong van 10 kan ook in 1 keer; meteen een sprong 

van 50! 

Ook eraf-sommen kunnen met de getallenlijn worden berekend. Ook hier stimuleert de leerkracht 

de leerlingen om in zo weinig mogelijk stappen te springen. 

Bij onderstaande opgave bekijken de leerlingen de getallenlijn en bedenken zelf welke som erbij 

hoort. Daarna rekenen ze de sommen zelf uit. Er staan nu alleen nog ‘grote’ sprongen afgebeeld. 

 



Tot nu toe in groep 4 heeft uw kind al geoefend met het optellen van groepjes. Als je 4 zakken met 

3 citroenen hebt, heb je 3 + 3 + 3 + 3 = 12 citroenen. Aan het eind van dit blok leren de kinderen 

dit ook anders te zeggen. 4 keer 3 is 12. 

 

Bovenstaande opgave laat zien hoe uw kind kennismaakt met de tafel van twee. Een fiets heeft 2 

wielen. 2 fietsen hebben 2 keer 2 wielen. 2 groepjes van 2 is 4. Som c is moeilijker; de leerlingen 

kunnen nu nog alleen de sturen van de fietsen zien. De wielen kunnen nu dus echt niet meer 

worden geteld. Maar dat hoeft ook niet. De leerlingen weten wel hoeveel 6 groepjes van 2 is. 

Alleen nu zeggen we het anders: 6 keer 2 is 12. 

Klokkijken en de dagen van de maand  

Een uur heeft 60 minuten, een half uur is de helft daarvan. Een half uur heeft dus 30 minuten. Dit 

hebben de kinderen al eerder geleerd. Dit blok leren ze ook het kwartier te gebruiken. Een kwartier 

is weer de helft van een half uur. Een kwartier is 15 minuten.  

Uw kind leert dit blok dus ook tijden zoals ‘kwart over zeven’ en ‘kwart voor twaalf’ van een klok te 

lezen en te benoemen. 

 

Daarnaast leren de kinderen digitale tijden te lezen. Digitale tijden zijn de tijden die bijvoorbeeld 

op de videorecorder staan, of op de wekkerradio. Bij onderstaande opgave zoekt uw kind op welke 

klokken het even laat is. 7:30 is hetzelfde als half acht. Allebei de manieren van opschrijven 

betekenen hetzelfde. Uw kind mag op school beide manieren gebruiken. Het is wel belangrijk dat 

uw kind begrijpt hoe de digitale notatie werkt, maar in groep 4 leert uw kind alleen nog tijden in de 

12-uursnotatie te schrijven. Pas in groep 5 leert uw kind tijden als 18:10 te lezen. 



 

Dit blok is er ook aandacht voor de kalender. Als voorbeeld wordt de maand december genomen. 

In het werkschrift van uw kind staat een lege bladzijde uit een kalender voor de maand december. 

De leerlingen vullen zelf de kalender in.  

 



De leerkracht bespreekt deze kalender in de klas. Want, wat valt er allemaal op? Als 2 december 

een maandag is, welke dag van de week is het dan op 9 december? Is het toevallig dat dat weer 

een maandag is? Welke dagen in december vallen ook op maandag? In het werkschrift kleuren de 

leerlingen alle maandagen dezelfde kleur. Zo leren ze de structuur van de kalender kennen.  

De kinderen leren nu zelf op te zoeken op de kalender op welke dag Sinterklaas valt en op welke 

dagen Kerst dit jaar valt. Een jaar heeft 12 maanden en een week heeft zeven dagen. Maar... 

hoeveel dagen gaan er in een maand?  

Niet elke maand heeft evenveel dagen. Om te onthouden hoeveel dagen een maand heeft is er een 

ezelsbruggetje. 

 

Begrijpt u hoe het werkt? 

 

Wat leert uw kind in Groep 4, 

blok 4? 

Blok 4 begint na de kerstvakantie en eindigt in februari. In die periode komen de leerlingen de 

volgende onderwerpen tegen: 

• Sommen met sprongen 

• De tafels van 3 en 4 

 

Sommen met sprongen  

Hoe rekent u de som 27 + 7 uit? Waarschijnlijk rekent u de som gewoon uit, zonder daar echt over 

na te denken. Maar hoe doet u dat? Rekent u eerst 7 + 7 = 14 uit en telt u daar 20 bij op? 14 + 20 

= 34. Als u dit doet, rekent u op een handige manier. U gebruikt een makkelijke som (7 + 7) om 

een moeilijke uit te rekenen (27 + 7). Maar wat voor de een handig is, is dat voor de ander niet. 



Daarom leert uw kind op school op verschillende manieren dezelfde som uit te rekenen. Uw kind 

komt er dan achter wat voor hem of haar de handigste manier is.  

 

De som 27 + 7 kan namelijk ook op een andere manier worden uitgerekend. In de opgave 

hierboven wordt 7 opgesplitst in 3 en 4. Deze leerling vult eerst 27 aan tot 30 en telt daarna de 

resterende 4 erbij op. 27 + 7 „³ 27 + 3 „³ 30 + 4 „³ 34. 

In deze opgave staat nog een som. 34 - 7 = ? Deze som lijkt op de som 27 + 7. De sommen zijn 

het omgekeerde van elkaar. 34 - 7 = 27. Op de getallenlijn in de opgave zien de leerlingen dat ook 

daar het omgekeerde gebeurt. 7 wordt weer gesplitst, maar nu omgekeerd, in 4 en 3. Eerst trekt 

de leerling uit de opgave 4 van 34 af, tot 30. Daarna wordt de resterende 3 afgetrokken. 34 - 7 „³ 

34 - 4 „³ 30 - 3 „³ 27. 

Ook bij de onderstaande opgave wordt dezelfde som op 2 manieren uitgerekend. De kinderen 

bekijken beide manieren goed. Het is belangrijk dat ze begrijpen dat beide manieren goed zijn. 

Welke ze zelf het makkelijkst vinden maakt niet uit. Allebei de manieren zijn gebaseerd op inzicht 

en dus goed. Begrijpt u hoe Fatima en Tim rekenen? 

 

Fatima bedenkt dat ze de som 41 - 28 ook kan zien als een optelling van 28 naar 41. Hoeveel moet 

ze bij 28 doen om 41 te krijgen? Fatima vult eerst 28 aan tot 30. Nog 10 erbij en ze is al bij 40. Ze 

moet tot 41, dus er moet er nog eentje bij. 2 + 10 + 1 = 13. Zo komt ze op het antwoord: 13. 



Tim doet het anders. Hij trekt eerst de tientallen van 41 af. 41 - 20 is 21. Nu moet hij nog 8 eraf 

halen. Eerst haalt hij er 1 af, nu is hij bij 20. Hij heeft nu 21 afgetrokken en moest er 28 van 

aftrekken. Tenslotte trekt hij de resterende 7 nog af. 20 - 7 = 13. Zo komt hij op het antwoord. 

Om deze manieren van rekenen toe te kunnen passen, is het belangrijk dat de kinderen snel heen 

en weer kunnen springen met getallen. Om dit te oefenen maken ze "sommen met sprongen". 

 

Deze sommen hebben een begingetal (start) en een eindgetal (stop). Het hele rijtje sommen 

maken de leerlingen dezelfde sprongen van het begingetal naar het eindgetal. Eerst springen ze er 

6 bij en daarna nog 4. Dezelfde sommen worden herhaald met aftrekken. 

De tafels van 3 en 4  

Het vorige blok heeft uw kind kennisgemaakt met de tafels van 2, 5 en 10. Dit blok leert uw kind 

de tafels ook op te schrijven en leert uw kind een aantal nieuwe tafels. Om de tafels op te kunnen 

schrijven is een nieuw teken nodig. De kinderen weten al hoe ze met woorden kunnen zeggen 

hoeveel appels er hieronder afgebeeld staan. Maar hoe schrijven ze dat op? 

5 zakken met 5 appels is de som 5 x 5. Bij deze som wordt het keer-teken (x) voor het eerst 

gebruikt. 

 



De leerlingen weten nu wat vermenigvuldigen is en in welke situaties je keersommen tegen kan 

komen. Als je bijvoorbeeld de wielen van 6 fietsen wilt tellen, kan je de tafel van 2 gebruiken. Maar 

wat nu als een wagen 4 wielen heeft? Hoeveel wielen hebben 7 wagens dan samen? 

 

Bij deze opgave hebben de kinderen een nieuwe tafel nodig; de tafel van 4. De tafel van 4 lijkt 

helemaal nieuw. U heeft deze tafel waarschijnlijk op school helemaal uit uw hoofd moeten leren. 

Maar dat hoeft niet meteen. De kinderen weten een aantal sommen uit de tafel van 4 al best. 

Bijvoorbeeld 1 x 4. Die is makkelijk, dat is gewoon 4. 2 x 4 is ook niet zo moeilijk, dit is hetzelfde 

als 4 x 2 en de tafel van 2 kennen de kinderen al. 

Wendy laat in de opgave hieronder zien hoe zij de tafel van 4 leert. 

 

Bijvoorbeeld de som 5 x 4. Wendy bedenkt dat 5 de helft is van 10. 5 x 4 is dus ook de helft van 

10 x 4. 10 x 4 = 40, dat is niet moeilijk. Dus 5 x 4 is de helft van 40. 5 x 4 = 20! 



Deze handige manier om de tafels te berekenen en te leren helpt bij alle tafels. Dit blok leert uw 

kind ook de tafel van 3. 

Bovenstaande manieren om de tafelsommen handig te berekenen, kunnen natuurlijk ook bij de 

tafel van 3 worden gebruikt. Daarnaast kunnen de tafels op een getallenlijn worden getekend. In 

de opgave hieronder springt het luipaard in sprongen van 3 naar 30. 

 

Het luipaard springt steeds 3 verder. Hoe ver is hij na 3 sprongen? De leerlingen tellen steeds 3 

verder en schrijven zo vanzelf de tafel van 3 op. Om te oefenen met deze tafel krijgen ze meer 

opgaven waarin de tafel van 3 de hoofdrol heeft. Zoals in onderstaande opgave waarbij de 

leerlingen zelf sommen bedenken. Door de sommen zelf te bedenken komen de leerlingen er 

achter dat het heel handig is om de tafel van 3 te gebruiken! 

 
 

 

 

 

 



Wat leert uw kind in Groep 4, 

blok 5? 

Blok 5 begint in maart, en loopt door tot in april. In die periode komen de leerlingen de volgende 

onderwerpen tegen: 

• 9 aftrekken en springen door een rijtje 

• Wegen en het verschil 

9 aftrekken en springen door een rijtje  

In het vorige blok heeft uw kind verschillende manieren geleerd om moeilijke erbij- en eraf-

sommen uit te rekenen. Deze manieren werken altijd, maar soms kan een som handiger worden 

berekend. Bijvoorbeeld de som 47 - 9. 9 is 1 minder dan 10. De som 47 - 9 lijkt dus veel op de 

som 47 - 10. 47 - 10 is een makkelijke som, het antwoord is 37. 

Maar dit is 1 te weinig, u heeft nu 10 in plaats van 9 afgetrokken. Deze 1 telt u er weer bij op, en 

zo komt u op het antwoord: 47 - 9 = 38. 

 

Bij bovenstaande opgave maken de leerlingen eerst de som 47 - 10 en daarna 47 - 9. Op die 

manier zien ze zelf de overeenkomsten tussen de sommen. Ze kunnen het antwoord op de 

'makkelijke' som gebruiken om de 'moeilijke' som uit te rekenen. 

Ook bij onderstaande opgave kunnen de kinderen op deze manier te werk gaan. Maar dat moeten 

ze nu zelf bedenken, want het staat er niet meer bij. 



 

De sommen die de leerlingen bij deze opgave moeten bedenken en uitrekenen zijn 13 - 9, 17 - 9, 

45 - 9 etc. 

Sommen maken kan net een spelletje zijn. Zeker als de sommen op een leuke manier worden 

opgeschreven. Hieronder staat een voorbeeld van een opgave waarbij 'door het rijtje wordt 

gesprongen'. De kinderen beginnen met de bovenste som. Het antwoord op de som staat ook 

ergens in het rijtje als het begin van een nieuwe som. Dit is de volgende som die de kinderen 

maken. Zo gaan ze verder tot ze bij het getal komen dat onderaan het rijtje staat. Het rijtje is dan 

klaar.  

 

Eigenlijk hoeft uw kind geen enkele som uit het rijtje te berekenen. De antwoorden staan al in het 

rijtje. Uw kind hoeft alleen goed in te schatten welk antwoord bij welke som hoort. Zo oefent uw 

kind met dit type sommen antwoorden te schatten. 

Het is erg belangrijk dat de kinderen goed kijken naar een som voordat ze beginnen te rekenen. 

Daarom krijgen ze veel rijtjes sommen waar iets speciaals mee aan de hand is. Bijvoorbeeld het 

onderstaande rijtje. Wat valt u op? 

 



Bij alle rijtjes geldt dat de eerste som van het rijtje kan helpen bij de volgende sommen. De 

sommen lijken op elkaar. Als u de eerste som heeft uitgerekend, zijn de volgende niet meer zo 

moeilijk! 

Wegen en het verschil  

Een zak aardappels weegt 5 kilo, een pak suiker 1 kilo. Hoeveel kilo kan uw kind tillen? Deze vraag 

krijgt uw kind op school. In de klas wordt er gepraat over wegen. Hoe kan je wegen, wat heb je 

daarvoor nodig? Wat voor soorten weegschalen zijn er? Daarnaast vraagt de leerkracht de kinderen 

het gewicht van een aantal voorwerpen in te schatten. Dit gebeurt ook in onderstaande opgave.  

 

Hoe kunt u wegen hoeveel een kat weegt? U kunt de kat op een personenweegschaal zetten, maar 

waarschijnlijk loopt hij weg voordat u heeft kunnen kijken hoeveel hij weegt. Hoe kunt u dit 

probleem oplossen? Uw kind heeft hier wel een antwoord op! Op school heeft uw kind geleerd om 

de kat op te tillen en samen met de kat op de weegschaal te gaan staan. Als uw kind weet hoeveel 

hij of zij weegt kan nu worden berekend hoeveel de kat weegt! 

Het verschil tussen het gewicht van uw kind mét de kat en het gewicht van uw kind zónder de kat 

is gewicht van de kat. 

 

Het uitrekenen van deze som doen de leerlingen met een eraf-som. De leerlingen bepalen wat het 

verschil is tussen de ene situatie en de andere. Dit bepalen van het verschil komt ook in andere 

sommen terug. Bijvoorbeeld in opgave hieronder. 



 

Hoe groot is het verschil tussen het linker buisje met geld en het rechter buisje? De leerlingen 

bedenken zelf de som die bij het plaatje hoort. Bij het eerste plaatje hoort de som 87 - 45. Het 

verschil is dus 87 - 45 = 87 - 40 = 47 - 5 = 42 euro. 

Door zelf sommen te bedenken leren de kinderen goed rekenen. Het gaat er niet om dat er een 

som uitgerekend wordt. Het gaat erom welke som uitgerekend wordt en vooral waarom. Als de 

kinderen zelf bedenken welke som ze nodig hebben, zullen ze ook beter begrijpen hoe die som in 

elkaar zit. Natuurlijk is het ook de bedoeling dat ze som daarna zelf uitrekenen! 

 

U ziet dat u in het dagelijks leven overal rekensommen tegenkomt. Misschien kan uw kind u eens 

helpen deze sommen op te lossen? 

 

 



Wat leert uw kind in Groep 4, 

blok 6? 

Het laatste blok in een jaar, blok 6, valt in mei en juni. In die periode komen de leerlingen de 

volgende onderwerpen tegen: 

• Verder met tafels 

• Maten, meters en centimeters 

 

Verder met tafels  

In groep 4 heeft uw kind een belangrijk begin gemaakt met het leren van de tafels. Uw kind heeft 

nog niet alle tafels geleerd. In de volgende groep gaan de leerlingen verder met de andere tafels. 

Wel heeft uw kind geleerd hoe je het handigst tafelsommen kunt uitrekenen. (zie ook groep 4, blok 

5). In dit blok worden deze handige rekenmanieren herhaald en geoefend. 

3 X 4 is hetzelfde als 4 x 3. In een context wordt dit nog duidelijker. Bijvoorbeeld bij zakken met 

appels. 3 x 4 is 3 zakken met 4 appels. Dat zijn dus 12 appels.  

4 x 3 is 4 vakken met 3 appels. Dit zijn ook 12 appels. 

Eén van de sommen die uw kind krijgt gaat over een bakker die 20 broodjes moet verdelen. De 

som laat zien dat hij dit op verschillende manieren kan doen.  

Bij het leren van de tafels is het heel belangrijk dat de kinderen dit soort sommen kunnen 

oplossen. Het gaat erom dat ze begrijpen hoe een tafelsom in elkaar zit. Om met de tafels te 

kunnen, rekenen is het wel nodig dat ze deze gedeeltelijk uit het hoofd leren. Maar omdat er zoveel 

tafelsommen op een handige manier afgeleid kunnen worden van een makkelijke som, hoeft dat 

lang niet altijd. Daarom is het belangrijk dat uw kind begrijpt hoe de tafels in elkaar zitten en wat 

je allemaal met tafelsommen kunt berekenen. 

Laat uw kind eens helpen met rekenen.  

Bijvoorbeeld bij het bakken van pannenkoeken: "We eten vanavond met 4 mensen. Voor iedereen 

wil ik 3 pannenkoeken bakken. Hoeveel pannenkoeken moet ik dan bakken?" 

"De helft van de mensen wil een pannenkoek met kaas. Hoeveel pannenkoeken met kaas moet ik 

dan maken?" 

http://cs.allestelt.nl/artikelen/ouders/wat-leert-uw-kind-met-alles-telt/groep-4/groep-4---blok-5.html
http://cs.allestelt.nl/artikelen/ouders/wat-leert-uw-kind-met-alles-telt/groep-4/groep-4---blok-5.html


"Voor elke pannenkoek met kaas wil ik 2 plakken kaas gebruiken. Wil jij kijken of er genoeg 

plakken kaas gesneden zijn?" 

Maten, meters en centimeters  

Ook aan mensen kan je van alles meten. In dit blok leren de kinderen bijvoorbeeld meten en 

bepalen welke kledingmaat ze hebben. 

De kinderen ervaren op deze manier dat je kunt meten welke maat kleren je hebt. In dezelfde les 

wordt dit dan ook echt gedaan. De kinderen meten daartoe hun borst-, taille-, heup- en 

lichaamslengte. Uw kind gebruikt daarvoor een meetlint. Deze lezen ze zelf af, in hele centimeters. 

Dan zoeken ze in een tabel de kledingmaat die het beste bij ze past. Het aflezen van een tabel 

hebben de kinderen nog niet zo vaak gedaan. Daarom wordt daar in dit blok meer aandacht aan 

besteed. (zie ook blok 5 van groep 4) 

Wanneer de kinderen weten welke maat ze hebben volgens de tabel, vergelijken ze deze met de 

maat van de kleren die ze aanhebben. Zijn de kleren die je aanhebt in dezelfde maat of in een 

maat groter? Wat kan je beter kopen, een maat te groot of een maat te klein? 

Een leuke vraag voor thuis is om te kijken hoeveel uw kind het afgelopen jaar gegroeid is. 

Misschien mag uw kind thuis wel even in de kast naar oude en nieuwe kleren kijken. Welke maat 

heeft een broek die uw kind een jaar geleden paste? Hoe lang was uw kind toen ongeveer? U kunt 

dit samen bepalen met behulp van de tabel. 

Maar er kunnen ook andere dingen gemeten worden. In het boek op school vindt uw kind 

verschillende tabellen met gegevens. Bijvoorbeeld een tabel met daarin hoe hoog verschillende 

kinderen kunnen springen. 

Deze tabel moet uw kind niet alleen op de goede manier aflezen, daarna moeten er ook nog 

sommen met de getallen gemaakt worden. Deze sommen zitten dus in een context, zo komen 

optellen en aftrekken op een leuke en betekenisvolle manier aan de orde. 
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