
Omgaan met de 
telrij

Omgaan met 
hoeveelheden

Begin groep 1
Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring 
opgedaan met ... ►

► noemen van namen van telwoorden (in liedjes, prentenboeken)

►  tellen van kleine hoeveelheden waarbij het gaat om synchroon 
tellen en noemen van telwoorden en eventueel het noemen van 
het resultaat

► representeren van de eigen leeftijd met bijvoorbeeld vingers

►  het leggen van de één-één relatie door voorwerpen aan elkaar te 
koppelen of bij elkaar te leggen of te verbinden

►  vergelijken van kleine hoeveelheden op het oog op ‘meer’, minder’, 
‘meeste’, ‘minste’ , ‘evenveel’ en vergelijken van grotere hoeveel-
heden met groot verschil in aantal op het oog op ‘meer’, minder’, 
‘meeste’, ‘minste’

► de telrij (akoestisch) kunnen opzeggen tot en met tenminste 10

►  hoeveelheden tot tenminste 10 kunnen tellen (resultatief) en 
kunnen weergeven (neerleggen, tekenen)

►  kunnen redeneren over kleine hoeveelheden in eenvoudige beteke-
nisvolle probleem/conflictsituaties

►  hoeveelheden tot tenminste 10 kunnen vergelijken en ordenen 
op ‘meer’, minder’, ‘evenveel’, ‘meeste’, ‘minste’

►  hoeveelheidsbegrippen passief kunnen gebruiken: meer, minder, 
evenveel, meeste, minste, veel, weinig, erbij, eraf, samen, niets

►   verkort kunnen tellen van hoeveelheden onder ten minste 6 
door gebruik te maken van patronen en structuren

►  eenvoudige optel- en aftrekproblemen kunnen oplossen onder 
tenminste 6

►  eenvoudige splitsproblemen (handelend) kunnen oplossen onder 
tenminste 6

►  eenvoudige verdeelsituaties (handelend) kunnen oplossen onder 
tenminste 6

►  hoeveelheden tot en met tenminste 6 kunnen representeren met 
bijvoorbeeld vingers, streepjes, stippen

►  hoeveelheden tot en met tenminste 10 kunnen representeren in 
een beeldgrafiek 

►  kleine getalpatronen tot tenminste 6 kunnen herkennen, zonder 
tellen door gebruik te maken van patronen en structuren

►  omgaan met hoeveelheidsbegrippen: meer, minder, meeste, 
minste, veel, weinig in verschillende betekenisvolle situaties

► herkennen van groepjes van 2 en 3 zonder tellen

►  nadenken over de functie van tellen en betekenis van telwoorden 
in speelse betekenisvolle situaties

►  nadenken over begrippen als (heel) veel en (heel) weinig

►  erbij of eraf halen van steeds een voorwerp/persoon, zoals in 
versjes (tien kleine kikkertjes, zeven zuurtjes) en beseffen dat het 
er eentje meer of minder worden

►  (eerlijk) verdelen van voorwerpen over verschillende kinderen/
bakjes of in groepjes

►  ontdekken dat hoeveelheden verschoven of bedekt kunnen wor-
den zonder dat het totaal verandert

►  ontdekken dat getalsymbolen, tellen, telwoorden en hoeveelhe-
den iets met elkaar te maken hebben

► de telrij (akoestisch) kunnen opzeggen tot en met tenminste 20

►  hoeveelheden tot tenminste 12 (resultatief) globaal kunnen 
schatten en tellen (resultatief) én kunnen weergeven (neerleg-
gen, tekenen) 

►  kunnen redeneren over hoeveelheden in eenvoudige betekenis-
volle probleem/conflictsituaties

►  hoeveelheden tot tenminste 12 kunnen vergelijken en ordenen 
op ‘meer’, minder’, ‘evenveel’, ‘meeste’, ‘minste’

►  hoeveelheidsbegrippen zowel kunnen herkennen als actief 
toepassen: meer, minder, evenveel, meeste, minste, veel, weinig, 
erbij, eraf, samen, niets, alles, laatste, eerste, tweede, derde

►  verkort kunnen tellen van hoeveelheden tot tenminste 12 door 
gebruik te maken van patronen en structuren (handen, dobbel-
steenpatronen)

►  eenvoudige optel- en aftrekproblemen in dagelijkse contexten 
(handelend) kunnen oplossen onder tenminste 12

► eenvoudige splitsproblemen kunnen oplossen onder 10

►  eenvoudige verdeelsituaties (handelend) kunnen oplossen onder 
tenminste 12 en kunnen vertellen wat het resultaat is

►  hoeveelheden tot en met tenminste 10 kunnen representeren 
met bijvoorbeeld vingers, streepjes, stippen

►  hoeveelheden tot en met tenminste 12 kunnen representeren in 
een beeldgrafiek en kunnen interpreteren 

►  kleine getalpatronen tot tenminste 6 kunnen herkennen, zonder 
tellen door gebruik te maken van patronen en structuren

►  vanuit verschillende getallen tot 10 kunnen verder tellen en terug 
kunnen tellen vanaf getallen tot en met tenminste 6

► opzeggen van de telrij vanaf 1 (als liedje of versje) ►  vanuit verschillende getallen tot 20 kunnen verder tellen en 
vanuit getallen tot 10 kunnen terugtellen 

►  kunnen herkennen van rangtelwoorden (eerste, tweede, derde) 
tot en met tenminste 6

►  weten wat met ‘nul’ bedoeld wordt

►  kunnen redeneren over de telrij in eenvoudige en betekenisvolle 
probleem/conflictsituaties

►  herkennen en gebruiken van rangtelwoorden tot en met 
tenminste 10

►  kunnen omgaan met (de betekenis van) ‘nul’ in telrijsituaties

►  kunnen redeneren over de telrij in eenvoudige en betekenisvolle 
probleem/conflictsituaties

Eind groep 2 (minimumdoelen)
Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ... ►

Eind groep 2 (basisdoelen)
Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ... ►

GETALLEN

  

Rekenontwikkeling van het jonge kind: de doelen



Omgaan met 
getallen

Begin groep 1
Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring 
opgedaan met ... ►

►  herkennen van enkele getalsymbolen (cijfers/getallen) 
(bijvoorbeeld weten hoe de 1 en de 2 heten)

►  getalsymbolen kunnen herkennen en benoemen tot en met 
tenminste 6

► getalsymbolen kunnen herkennen van 0 tot en met 10

►  de volgorde van de getalsymbolen in de getallenrij tot en met ten-
minste 6 herkennen en kunnen leggen (niet schrijven)

► praten over getallen en hoeveelheden in betekenisvolle situaties ►  de volgorde van de getalsymbolen in de getallenrij tot 10 herken-
nen en kunnen leggen (niet schrijven)

►  getalsymbolen, telwoorden en hoeveelheden kunnen koppelen 
tot en met tenminste 6

►  hoeveelheden tot en met tenminste 6 kunnen representeren 
met een getalsymbool en omgekeerd: bij een getalsymbool tot 
en met tenminste 6 de hoeveelheid kunnen weergeven

►  weten dat getallen verschillende functies en betekenissen hebben

►  getalsymbolen, telwoorden en hoeveelheden kunnen koppelen 
tot en met tenminste 10

►  hoeveelheden tot en met tenminste 10 kunnen representeren 
met een getalsymbool en omgekeerd: bij een getalsymbool tot 
en met tenminste 10 de hoeveelheid kunnen weergeven

►  kunnen redeneren over getallen in eenvoudige en betekenisvolle 
probleem/conflictsituaties

Eind groep 2 (minimumdoelen)
Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ... ►

Eind groep 2 (basisdoelen)
Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ... ►

GETALLEN

  

Rekenontwikkeling van het jonge kind: de doelen



Algemeen

Lengte, omtrek en 
oppervlakte

Begin groep 1
Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring 
opgedaan met ... ►

►  situaties waarin aspecten van lengte, gewicht, inhoud, geld en 
tijd aan de orde komen (bouwhoek, poppenhoek, kring, knutselen, 
speelzaal, prentenboeken, liedjes)

►  oplossen van eenvoudige meetproblemen: vergelijken op lengte 
en oppervlakte: wie/wat is groter of langer, welke schoen is klei-
ner, welke tekening/puzzel is groter, welke toren is hoger?

►  rijtjes leggen of stapels maken met blokken: hoger en lager 
maken, langer en korter maken

►  vergelijken en ontdekken van tegelstellingen, leren herkennen 
van begrippen als: grootste-kleinste, langste-kortste,  
hoogste-laagste

►  meten van je eigen lengte, bijvoorbeeld met behulp van een 
ander en met streepjes op de muur of een strook/stroken

►  leren herkennen van begrippen als: lang, groot, hoog, laag, klein

►  verschillende grootheden kunnen onderscheiden en in (eenvou-
dige) betekenisvolle situaties begrijpen en herkennen (lengte, 
oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, geld)

►  objecten kunnen vergelijken en ordenen naar lengte en opper-
vlakte op verschillende manieren: op het oog, via direct meten 
(naast elkaar houden, op elkaar leggen) of indirect meten met 
een natuurlijke maat: stap, voet, hand, strook; blaadje papier, 
meetlat

►  weten dat eerlijk meten (één maat gebruiken) voorwaarde is 
voor vergelijken, ordenen en meten (van lengte, oppervlakte) via 
afpassen

►  afpassend kunnen meten van lengte met een betekenisvolle 
maat zoals stappen, voeten, (meter)stroken of andere maat en 
het resultaat via tellen vaststellen

►  begrippen met betrekking tot lengte en oppervlakte herkennen 
in betekenisvolle eenvoudige situaties:  
- lang, langer, langst(e); kort, korter kortst(e); 
- groot, groter, grootst(e); klein, kleine, kleinst(e);  
- dik, dikker, dikst(e); dun, dunner, dunst(e); 
- hoog, hoger, hoogst(e); laag, lager, laagst(e);

►  tegenstellingen herkennen en gebruiken: grootste-kleinste, 
langste-kortste, hoogste-laagste

►  verschillende grootheden kunnen onderscheiden en in (eenvou-
dige) betekenisvolle situaties herkennen en gebruiken (lengte, 
omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, geld)

►  objecten kunnen vergelijken en ordenen naar lengte, omtrek en 
oppervlakte op verschillende manieren: op het oog, via direct 
meten (naast elkaar houden, op elkaar leggen) of indirect meten 
(met een natuurlijke maat: stap, voet, touwtje(s), hokjes tellen), 
hand, strook; blaadje papier, meetlat 

►  weten dat eerlijk meten (één maat gebruiken) voorwaarde is 
voor vergelijken, ordenen en meten (van lengte, omtrek, opper-
vlakte) via afpassen en kunnen uitleggen waarom dit zo is

►   kunnen meten met een betekenisvolle maat van: 
- lengte met bijvoorbeeld stappen, voeten, meterstrook/stroken 
-  oppervlakte met bijvoorbeeld blaadjes papier, tegels 

en het resultaat via tellen vaststellen

►   begrippen met betrekking tot lengte, omtrek en oppervlakte 
herkennen en kunnen gebruiken in betekenisvolle eenvoudige 
situaties:  
- lang, langer, langst(e); kort, korter kortst(e); 
- groot, groter, grootst(e); klein, kleine, kleinst(e);  
- dik, dikker, dikst(e); dun, dunner, dunst(e); 
- hoog, hoger, hoogst(e); laag, lager, laagst(e); 
- breed, breder; smal, smaller; 
- (er) omheen

►   begrijpen en kunnen uitvoeren van herhaald afpassen met één 
voorwerp, bij tekort aan materiaal (één strook, meetlat of velletje 
papier meer keren achter/naast elkaar leggen)

►   tegenstellingen herkennen en kunnen gebruiken:  
grootste-kleinste, langste-kortste, hoogste-laagste

►   kunnen redeneren over lengte, omtrek en oppervlakte in eenvou-
dige probleem- en conflictsituaties

►  onderzoeken van eigenschappen van voorwerpen (lengte, op-
pervlakte, gewicht, inhoud, tijdsduur, kleur) en op basis van een 
eigenschap sorteren (classificeren)

►  voorwerpen kunnen sorteren (classificeren) op basis van eigen-
schappen (lengte, dikte, oppervlakte, inhoud/omvang, gewicht, 
tijdsduur, waarde, kleur)

►  voorwerpen kunnen sorteren (classificeren) op basis van 
verschillende eigenschappen (lengte, dikte, oppervlakte, 
inhoud/omvang, gewicht, tijdsduur, waarde, kleur) en kun-
nen uitleggen om welke eigenschap(pen) het gaat

►  kunnen redeneren over verschillende grootheden in eenvoudige 
probleem- en conflictsituaties (bijvoorbeeld over het begrip 
‘groot’ en de verschillende betekenissen ervan)

►  kunnen aflezen van verschillende eenvoudige grafische voorstel-
lingen, zoals een cirkel waarin de dagindeling wordt aangegeven 
of een staafgrafiek waarin lengtes van kinderen zijn afgebeeld 
met stroken: wie is langer, wie is korter? Hoe zie je dat?

Eind groep 2 (minimumdoelen)
Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ... ►

Eind groep 2 (basisdoelen)
Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ... ►

METEN

  

Rekenontwikkeling van het jonge kind: de doelen



Inhoud

Gewicht

Geld

Begin groep 1
Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring 
opgedaan met ... ►

►  situaties waarin vergelijken op inhoud voorkomt: wie heeft meer 
limonade, welke doos is groter? In welke vaas/beker zit meer 
water?

►  ‘tillen’ en ‘wegen’ van verschillende voorwerpen en vergelijken wat 
zwaarder is en wat lichter is en deze begrippen leren herkennen

►  situaties waarin kinderen spelen met kopen en betalen (muntjes 
geven en spullen daarvoor krijgen), zoals in de winkelhoek

►  situaties waarin de begrippen kopen, betalen, geld, duur, gebruikt 
worden

►  samen ontdekken en onderzoeken: wat is zwaar, heel zwaar, heel 
licht, en deze begrippen leren herkennen

► inhouden zowel in de betekenis van ‘wat er in zit’ als ‘wat er in 
kan’ kunnen vergelijken en ordenen op verschillende manieren: 
op het oog, via afpassen of uitscheppen met een natuurlijke 
maat zoals een bakje, beker of fles

►  enkele voorwerpen die (aanzienlijk) in gewicht verschillen, 
kunnen vergelijken en ordenen naar gewicht op verschillende 
manieren: op het oog, wegen met de handen, met een balans-
weegschaal

►  begrippen rond gewicht herkennen in betekenisvolle eenvoudige 
situaties: zwaar, zwaarder, zwaarst(e), licht, lichter, lichtst(e), 
even zwaar/licht

►  begrijpen dat gewicht niet een op een samenvalt met omvang 
(zwaarder betekent niet altijd groter en omgekeerd)

►  weten dat bedragen aangeven hoe duur voorwerpen zijn en dat 
je die kunt inruilen tegen geld

►  begrippen herkennen en kunnen gebruiken in de context van 
geld: duur, duurder, goedkoop, goedkoper, euro

►  kunnen gepast betalen van voorwerpen onder 10 euro met munten 
van 1 euro en bedragen met munten van 1 euro vaststellen

►  begrijpen dat verschillende munten en briefjes verschillende 
waarden hebben

►  inhouden zowel in de betekenis van ‘wat er in zit’ als ‘wat er in 
kan’ kunnen vergelijken en ordenen op verschillende manieren: 
op het oog, via overgieten, via afpassen of uitscheppen met een 
natuurlijke maat zoals een bakje, beker of fles

►  voorwerpen die in gewicht verschillen, kunnen vergelijken en 
ordenen naar gewicht op verschillende manieren: op het oog, op 
de hand, met een balans (wip-principe)

►  conclusies kunnen trekken uit de stand van de balans bij het 
wegen van twee voorwerpen

►  begrippen rond gewicht herkennen en kunnen gebruiken in 
betekenisvolle eenvoudige situaties en in tegenstellingen: zwaar, 
zwaarder, zwaarst(e), licht, lichter, lichtst(e), even zwaar/licht

►   begrijpen dat gewicht niet een op een samenvalt met omvang of 
lengte of grootte (zwaarder betekent niet altijd langer, groter en 
omgekeerd)

►   kunnen redeneren over gewichten in eenvoudige probleem- en 
conflictsituaties (is iets dat groter is, ook altijd zwaarder?)

►   begrijpen en kunnen uitleggen hoe het systeem van kopen en 
betalen in elkaar zit aan de hand van eenvoudige winkelsituaties 
en sparen

►   begrippen herkennen en kunnen gebruiken in de context 
van geld: duur, duurder, duurst(e), goedkoop, goedkoper, 
goedkoopst(e), euro, munten, waarde

►   gepast kunnen betalen van voorwerpen/bedragen onder 10 euro 
(in hele euro’s) met munten van 1 en 2 euro en bedragen met 
munten van 1 en 2 euro kunnen vaststellen

►   begrijpen dat verschillende munten en briefjes verschillende 
waarden hebben en begrijpen dat twee munten samen toch 
minder van waarde kunnen zijn dan één munt

►  spelen met vormen en water/zand: vormen vullen, overgieten, 
vol maken, leeg gooien

►  vergelijken en ontdekken van tegenstellingen en herkennen 
van begrippen als: grootste-kleinste (doos, pop, beker), meeste 
(inhoud), minste en leren herkennen van begrippen als: vol, leeg, 
in, uit, veel, weinig

►  kunnen meten van een inhoud met een betekenisvolle maat 
zoals beker, kopje, fles of litermaat of blokken/pakken en het 
resultaat via tellen vaststellen 

► begrippen rond inhoud herkennen in betekenisvolle eenvoudige 
situaties: vol, voller, volst(e), leeg, veel, weinig, meer,  meest(e), 
minder, minst(e), evenveel

►  kunnen meten van een inhoud met een betekenisvolle maat 
zoals beker, kopje, fles of litermaat of blokken/pakken en het 
resultaat via tellen (globaal en precies) vaststellen 

►  begrippen rond inhoud herkennen en kunnen gebruiken in 
betekenisvolle situaties en tegenstellingen gebruiken: vol, 
voller, volst(e), leeg, veel, weinig, meer,  meest(e), minder, 
minst(e), evenveel

►  kunnen redeneren over inhouden in eenvoudige probleem- en 
conflictsituaties (waarom kan er in een lange fles toch minder 
water zitten dan in een kortere fles?)

Eind groep 2 (minimumdoelen)
Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ... ►

Eind groep 2 (basisdoelen)
Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ... ►

METEN

  

Rekenontwikkeling van het jonge kind: de doelen



Tijd

Begin groep 1
Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring 
opgedaan met ... ►

►  verkennen van de indeling en verloop van de dag en de namen 
die we voor de verschillende momenten gebruiken: ochtend, 
middag, avond, nacht

►  betekenisvolle alledaagse situaties waarin taal en begrippen 
voorkomen die te maken hebben met tijdsbeleving en tijdsbesef: 
lang, kort, even, snel, nu, toen, straks, vroeg, laat 

►  betekenisvolle situaties waarin de klok een rol speelt: de klok 
waarop we aan de wijzers zien dat het later wordt en hoe laat 
het is (of het al tijd is voor …)

►  kunnen herkennen van verschillende momenten in de dag:  
ochtend/middag/avond/ nacht en weten dat deze momenten 
iedere dag steeds weer herhalen (cyclische tijd) 

►  tijdsbegrippen herkennen in betekenisvolle, dagelijkse situaties:  
- dag, nacht, ochtend, middag, avond 
- vandaag, gisteren, morgen, morgenvroeg, gisteravond 
-  vroeg, vroeger, laat, later, eerder, nu, toen, straks, lang, kort, 

even, snel

►  kunnen aangeven van de volgorde in tijd, bijvoorbeeld door een 
serie plaatjes/foto’s in de juiste volgorde te leggen of gebeurte-
nissen in de juiste volgorde vertellen

►  weten dat we de klok en horloge gebruiken om te weten/meten 
dat er tijd voorbij gaat 

►  weten hoe de wijzers op de klok lopen als er tijd verstrijkt en dat 
je daaraan ziet dat het later wordt

►  weten dat je tijd verschillend kunt beleven: soms duurt iets heel 
lang (wachten) en soms is het zo voorbij (buiten spelen)

►   tijdsbegrippen herkennen in betekenisvolle, dagelijkse situaties 
en de begrippen correct kunnen gebruiken:  
- dag, nacht, ochtend, middag, avond 
- vandaag, gisteren, morgen, morgenvroeg, gisteravond 
-  vroeg, vroeger, laat, later, eerder, nu, toen, straks, lang, kort,  

even, snel

►   gebeurtenissen in de goede volgorde kunnen beschrijven en 
rangschikken (met foto’s, met woorden) en kunnen uitleggen van 
deze volgorde

►   weten hoe je aan instrumenten als zandloper, kaars, druppende 
kraan, tellen, wijzers op de klok kunt zien dat er tijd verstrijkt en 
dit kunnen uitleggen

►   functie van de klok kennen en kunnen aflezen van hele uren op 
een digitale klok en op een klok met wijzers

►   weten dat je tijd verschillend kunt beleven: soms duurt iets heel 
lang (wachten) en soms is het zo voorbij (buiten spelen); inzien 
dat het beleven van tijd subjectief is  

►  navertellen van gebeurtenissen in de juiste volgorde ►  weten dat er verschillende tijdsaanduidingen zijn voor week- en 
jaarindeling en weten dat ook hierin een terugkerend ritme zit

►  kennen van enkele namen hierbij (bijvoorbeeld maandag,  
zondag, weekend, november, juni, morgen, vandaag)

►  het dagritme herkennen als cyclisch tijdsproces en de volgorde 
in de dagindeling (ochtend, middag, avond, nacht) kunnen 
benoemen

►  de dagen van de week kunnen benoemen in de goede volgorde

►  weten dat het jaar ook een terugkerend ritme heeft, en daarbij 
enkele namen van maanden kennen en de namen van seizoenen

►  weten dat tijd ook lineair verstrijkt: de tijd gaat steeds door, we 
worden ouder, gebeurtenissen zijn steeds langer geleden, komen 
steeds dichterbij

Eind groep 2 (minimumdoelen)
Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ... ►

Eind groep 2 (basisdoelen)
Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ... ►

METEN

Rekenontwikkeling van het jonge kind: de doelen



Oriënteren en  
lokaliseren

Begin groep 1
Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring 
opgedaan met ... ►

►  luisteren naar en nadenken over meetkundige begrippen als voor, 
achter, naast, in, op, boven, onder, dichtbij, ver (bijvoorbeeld in 
voorleesverhalen en prentenboeken) 

►  luisteren naar en nadenken over meetkundige begrippen in relatie 
tot zichzelf en ten opzichte van zichzelf (het eigen lichaam)

►  herkennen (passief gebruik) van meetkundige begrippen als voor, 
achter, naast, in, op, boven, onder, dichtbij, ver

►  kunnen volgen van een eenvoudige beschrijving met herken-
ningspunten (tafel, toilet, kast, kerk) van een route in de directe 
omgeving (in de school van het lokaal naar de voordeur, van de 
school naar de winkel)

►  beschrijving in eigen woorden kunnen geven van eenvoudige 
routes in de directe omgeving

►  bij een eenvoudige plattegrond van het lokaal kunnen zeggen of 
aanwijzen wat waar in het lokaal is

►  herkennen (passief gebruik) en kunnen gebruiken (actief) van 
meetkundige begrippen: voor, achter, naast, in, op, boven, onder, 
dichtbij, veraf

►  herkennen (passief gebruik) van meetkundige begrippen: links, 
rechts, tegenover, tussen

►  kunnen volgen van een beschrijving met herkenningspunten 
(hoek, brievenbus, poppenhoek, kopieermachine) en meetkun-
dige begrippen (voor, na, rechts, links, tegenover) van een route 
in de directe omgeving (in de school van het lokaal naar de voor-
deur, van de school naar de kerk)

►  eenvoudige routes kunnen beschrijven in de directe omgeving 
en daarbij gebruik maken van herkenningspunten (kerk, winkel, 
speelplein, brievenbus) en meetkundige begrippen (voor, na, 
verder, rechtdoor)

►  eenvoudige plattegronden (bijvoorbeeld van de klas) kunnen 
lezen, kunnen  tekenen en kunnen toelichten

►  kunnen redeneren over eenvoudige meetkundige problemen/
conflictsituaties rond oriënteren en lokaliseren 

►  praten over concrete voorwerpen en situaties die niet direct 
zichtbaar zijn (voorstellingsvermogen) (bijvoorbeeld over speel-
goed thuis of voorwerpen in de speelzaal, voorwerpen achter  
de kast)

►  aanwijzen van voorwerpen in de ruimte, en ook met de ogen 
dicht wijzen waar deze voorwerpen zijn

►  bekijken van platen en aanwijzen waar wat te zien is  
(waar zie je de hond?)

►  kunnen vertellen in eigen taal hoe situaties/locaties/ voorwer-
pen eruit zien (zonder ze daadwerkelijk te zien), door er een voor-
stelling van te maken (bijvoorbeeld de slaapkamer/woonkamer/
fiets thuis of voorwerpen achter de kast of op de gang)

►  kunnen beschrijven in eigen taal, waar voorwerpen in het lokaal 
staan zonder aan te wijzen (voorstelling en lokaliseren)

►  voorwerpen/situaties/locaties (die niet te zien zijn) met kenmer-
ken en details kunnen beschrijven door er een visuele voorstel-
ling van te maken

►  de plaats van objecten ten opzichte van zichzelf kunnen beschrij-
ven en omgekeerd met behulp van meetkundige begrippen (de 
bal ligt achter mij; ik sta voor de deur)

►  de plaats van voorwerpen ten opzichte van elkaar kunnen 
beschrijven met behulp van meetkundige begrippen (de bal ligt 
bovenop de kast)

Eind groep 2 (minimumdoelen)
Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ... ►

Eind groep 2 (basisdoelen)
Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ... ►

MEETKUNDE
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Construeren

Begin groep 1
Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring 
opgedaan met ... ►

►  bouwen en construeren met materiaal (duplo, blokken, rails, 
kapla en ander bouw- en constructiemateriaal) 

►  vouwen met vouwblaadjes/papier

► construeren met klei/plasticine/brooddeeg

►  groeperen van voorwerpen op kenmerken (kleur, vorm)  
(bijvoorbeeld met Logiblocks: zoek alle driehoekjes) 

► namen van basisvormen (driehoeken, cirkels/rondjes, vierkantjes) 

► namen van minimaal de basiskleuren (rood, blauw, geel, groen)

►  eenvoudige bouwwerkjes/constructies die als voorbeeld ge-
bouwd zijn, kunnen nabouwen (bijvoorbeeld blokkenbouwsel, 
railsparcours, duplo- of legofiguur)

►  eenvoudige bouwwerkjes (bijvoorbeeld blokkenbouwsel, rails-
parcours, duplo- of legofiguur) vanaf een tekening/foto kunnen 
nabouwen

►  eenvoudige handelingen kunnen navouwen (die een ander voor-
doet) met een vouwblaadje/papier 

►  kunnen sorteren van voorwerpen op minimaal één kenmerk 
(bijvoorbeeld met Logiblocks: zoek alle vierkanten; alle rode 
voorwerpen)

►  kennen en kunnen benoemen van de namen van meetkundige 
figuren: cirkel, driehoek, vierkant

► herkennen (passief) van de meetkundige figuur rechthoek

►  kennen (actief) van de basiskleuren (rood, blauw, geel, groen), 
zwart, wit

►   bouwwerkjes/constructies die als voorbeeld gebouwd, zijn kun-
nen nabouwen (bijvoorbeeld blokkenbouwsel, railsparcours, 
duplo- of legofiguur)

►  eenvoudige bouwwerkjes (bijvoorbeeld blokkenbouwsel, rails-
parcours, duplo- of legofiguur) vanaf een tekening/foto kunnen 
nabouwen

►  kunnen bouwen van een constructie op basis van aanwijzingen 
in een stappenplan/handleiding (bijvoorbeeld met blokken, lego, 
knex, magnetics)

►  kunnen bouwen op basis van mondelinge aanwijzingen met be-
hulp van meetkundige begrippen (bijvoorbeeld: maak een stapel 
van twee blokjes; zet links daarvan een blokje; zet ervoor een 
stapel van drie blokjes) 

►   kunnen redeneren over eenvoudige meetkundige problemen/
conflictsituaties rond bouwen en construeren 

►   kunnen navouwen van een vouwwerk dat wordt aangegeven 
met een vouwreeks van slechts enkele stappen (bijvoorbeeld een 
vliegtuigje/hoedje)

►  bij het vouwen passief kunnen gebruiken van (meetkundige) 
begrippen: recht, schuin, dubbel, lijn, hoek, punt

►   kunnen sorteren van voorwerpen op minimaal twee kenmerken 
(bijvoorbeeld met Logiblocks: zoek alle rode vierkanten; alle dikke 
driehoeken)

►   kennen en kunnen benoemen van de namen van meetkundige 
figuren: cirkel, driehoek, vierkant, rechthoek, bol, kubus

►  verschillen kunnen beschrijven tussen de verschillende meetkun-
dige figuren: cirkel, driehoek, vierkant, rechthoek, bol, kubus

►  kennen en kunnen benoemen van de basiskleuren (rood, blauw, 
geel, groen), zwart, wit, oranje, paars, roze, grijs

Eind groep 2 (minimumdoelen)
Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ... ►

Eind groep 2 (basisdoelen)
Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ... ►
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Opereren met  
vormen en figuren

Begin groep 1
Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring 
opgedaan met ... ►

►  bekijken van en spelen/experimenteren met schaduwen

►  bekijken van spiegelingen, experimenteren met spiegelen  
(het eigen lichaam, voorwerpen)

►  maken en namaken van vormen en patronen (rijgen, stempelen, 
kleuren, mozaïek- en kralenplankfiguren (na)leggen) 

►  eenvoudige meetkundige patronen kunnen namaken (stempe-
len, tekenen, schilderen, rijgen, kleuren, mozaïek- en kralenplank-
figuren naleggen) 

►  in eenvoudige patronen de regelmaat herkennen en kunnen 
voortzetten (bijvoorbeeld in een ketting met kralen, mozaïek-
patroon, kralenplankfiguur of muurtje van verschillende blokken)

►   eenvoudige opdrachten kunnen uitvoeren met zon en schaduw 
(je schaduw kleiner/groter/langer maken, laten verdwijnen) en 
hierover kunnen redeneren (wat moet je doen om ...; wat gebeurt 
er als ...)

►   kunnen redeneren over eenvoudige meetkundige problemen/
conflictsituaties rond opereren met vormen en figuren 

►   meetkundige patronen kunnen namaken (kralenketting, 
 mozaïek, kralenplank, tegelplein)

►  in patronen de regelmaat kunnen herkennen, kunnen uitleg-
gen en deze kunnen voortzetten (tekenen, rijgen, kleuren, met 
 mozaïek of kralenplank, bouwen)

►  patroon met regelmaat kunnen ontwikkelen en hierover kunnen 
redeneren

►   eenvoudige opdrachten kunnen uitvoeren met een spiegeltje 
(iets laten zien in een spiegel, figuren verdubbelen, vervormen) 
en hierover kunnen redeneren (wat gebeurt er als ...; hoe kun  
je ...; wat moet je doen om ...)

Eind groep 2 (minimumdoelen)
Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ... ►

Eind groep 2 (basisdoelen)
Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ... ►
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