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Een goede rekenstart in groep 3

Voor veel kinderen is de overgang van groep 2 naar groep 
3 een grote stap. Vanuit een situatie waarin spelend leren 
nog gewoon was, gaan de kinderen naar een situatie waarin 
ze werken aan een eigen tafeltje met (werk)boeken en waar 
minder ruimte en tijd is om vanuit spel te leren. Begin groep 
3 bieden de methodes nog voldoende tijd om ook aan de 
speelbehoeften te voldoen.
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Buiten rekenen

Scholen hebben de laatste jaren veel aandacht 
besteed aan doorgaande leerlijnen. Daarmee lijkt 
het leerstofaanbod in de elkaar opvolgende leer-
jaren goed aan te sluiten. Toch wordt het door 
leerkrachten en leerlingen  vaak anders ervaren. 
Als je de doelen voor eind groep 2 (SLO)  naast het 
aanbod in het 1e kwartaal van groep 3 legt, zie je 
dat deze elkaar grotendeels overlappen. 
Naast de inhoud van de doelen is de werkwijze 
in een kleutergroep vaak anders dan in groep 3. 
Het werken met thema’s, de inzet van hoeken, het 
leren vanuit spel zijn voor jonge kinderen belang-
rijk. Leerkrachten van groep 3 erkennen dat dit 
belangrijk is, maar ervaren dat zij er in de praktijk 
te weinig tijd en ruimte voor hebben.
Het artikel op pagina 22-25 kunt u begin groep 3 
goed gebruiken om de doorgaande lijn van groep 2 

Tips en suggesties:
• Voorbereiden van de rekenlessen voor de 

periode van de zomer- tot de herfstvakantie 
door de leerkracht van groep 3 met de 
leerkracht van groep 2

• Bepaal de doelen voor de periode van 
zomer- tot herfstvakantie (niet alleen op 
basis van de methode, maar vooral vanuit 
wat de kinderen al kennen en kunnen en 
wat nodig is om het rekenproces goed op 
gang te houden)

• Aansluiten bij het laatste thema van groep 
2. Dit geeft onder andere de mogelijkheid 
om doelen te verbinden met het buitenspel. 
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de 
behoefte om te spelen van de kinderen en 
kan dit doelgericht gedaan worden (zie het 
artikel op pagina 22-25 van dit nummer)

• Zorg voor meerdere keren in de week (3 
tot 5×) een half uur zelfstandig rekenen 
met daarin veel spelvormen (halli galli, Met 
Sprongen Vooruit, dobbelsteenspellen)

• Als er hoeken zijn in de klas, maak de 
verbinding met de rekendoelen. Zorg voor 
spelimpulsen, materialen enzovoort, die 
passen bij de rekendoelen.

• Richt een rekenhoek in waar zeker ook 
opdrachten meetkunde (en meten) in 
voorkomen. 

Om een echte doorgaande lijn te realiseren is een 
goede rekeninhoudelijke overdracht van groep 
2 naar groep 3 essentieel. Deze overdracht moet 
gericht zijn op het rekenniveau van de groep én op 
het rekenproces van de individuele leerlingen.

naar groep 3 te waarborgen.  Met een aantal aan-
passingen (zie het kader op deze pagina) maakt 
u van een thema als ‘We gaan op reis’ een goede 
rekenstart voor de leerlingen in groep 3.


