Beginnende gecijferdheid en doelen bij tellen en getalbegrip
Het onderwijs in groep 1 en 2 vormt een rijke leeromgeving om kinderen te stimuleren in
hun brede ontwikkeling waaronder beginnende gecijferdheid. Belangrijk hierbij is dat
leerkrachten verschillende niveaus van tellen en getalbegrip herkennen en hierop kunnen
inspelen.
Tellen en getalbegrip
Groeiend getalbegrip:
1. De kinderen kennen de telrij tot tenminste 10 en herkennen de getallen.
2. In voor hen betekenisvolle contextsituaties kunnen de kinderen aantallen tot tenminste
tien tellen, ordenen, redelijk schatten en vergelijken op meer, minder en evenveel.
3. Kinderen kunnen aantallen objecten tot tien ordenen, vergelijken, schatten en tellen. Ook
zijn ze in staat bij eenvoudige erbij- en erafsituaties tot tenminste tien, in de vorm van
bedekspelletjes en dergelijke voor een passende strategie te kiezen
4. Kinderen kunnen benoemde aantallen tot tien telbaar representeren met bijvoorbeeld
vingers, streepjes, en stippen, en deze vaardigheid in toepassingssituaties van ‘erbij‛ en
‘eraf‛ benutten.
Meten:
1. De kinderen verwerven een geleidelijk groeiend inzicht in verschillende grootheden als
lengte, inhoud en gewicht, en leren deze van elkaar te onderscheiden.
2. De kinderen kunnen allerlei objecten vergelijken en ordenen op lengte. Ze kunnen daarbij
beschrijvingen gebruiken als groter - kleiner, maar ook specifiekere aanduidingen als
langer - korter, dikker - dunner en breder - smaller. Tevens doen ze ervaring op met het
afpassend meten met voor de hand liggende maateenheden als stap, voet en meterstrook.
3. De kinderen kunnen inhouden zowel in de betekenis van wat er in zit als wat er in kan op
verschillende manieren vergelijken: op het oog, via in elkaar overgieten, en door afpassen
of uitscheppen met eenvoudige natuurlijke maten als kopje, beker of lepel. Verder
verkennen ze hoe er met een zelf geconstrueerde kopjesmaatbeker gemeten kan worden.
4. Kinderen doen ervaring op met het vergelijken van het gewicht van verschillende
objecten. Ze verkennen daarbij zowel het wegen op de hand als met een balans.
Meetkunde:
1. De kinderen doen ervaring op met het lokaliseren van objecten in een voor hen bekende
omgeving. Ze hanteren daarbij oriënteringsbegrippen zoals achter, voor, dichtbij, door,
naast, rechts, links, maken gebruik van herkenningspunten en werken met eenvoudige
plattegronden. Ook verwoorden en tekenen ze wat je wel en niet kunt zien vanuit een
daadwerkelijk of in gedachten genomen standpunt.
2. De kinderen doen ervaring op met het construeren met ‘vrij‛ materiaal, met blokken, en
ander meetkundig constructiemateriaal, en met papier. Ze ontdekken hoe objecten in
elkaar zitten en zijn op te bouwen. Ze komen in aanraking met bekende ruimtelijke en
vlakke meetkundige figuren, zoals blokken, kubussen en vierkanten, en verkennen hun
elementaire kenmerken.
3. De kinderen doen ervaring op met het opereren met vormen en figuren. Via activiteiten
met spiegels en schaduwen komen ze in aanraking met symmetrie en afbeeldingen van
vormen en figuren. Bij het werken met mozaïeken stellen ze mooie patronen samen en
herkennen ze regelmaat, symmetrie en samenstellingen van figuren.

