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Leerlijnen/
Leerdomeinen

Blokken

1 2 3 4 5 6

Getallen en getalbegrip 
(tellen)

[Mondeling] telrij tot 10 
(voorwaarts en vanaf wisselend 
vertrekpunt, achterwaarts tot 
6) 

[Mondeling] telrij tot 20 
(voorwaarts, vanaf wisselend 
vertrekpunt tot 15, achter-
waarts tot 10)

[Mondeling] telrij tot 20 
(voorwaarts, vanaf wisselend 
vertrekpunt, sprongen van 2, 
achterwaarts tot 15)

[Mondeling] telrij tot 30 
(vlot tot 20, voorwaarts, 
achterwaarts, sprongen van 2)

[Mondeling] telrij tot 50 
(vlot tot 30, voorwaarts en 
achterwaarts tellen, sprongen 
van 2 en 5)

[Mondeling] telrij tot 100 
(vlot tot 50, voorwaarts en 
achterwaarts tellen, sprongen 
van 2, 5 en 10)

[1] plaats en volgorde in telrij 
tot 6 (ontbrekende getallen 
invullen)

[1] plaats en volgorde in telrij 
tot 10 (ontbrekende getallen 
invullen)

[1] plaats en volgorde in telrij 
tot 20 (ontbrekende getallen 
invullen)

[1] plaats en volgorde in telrij 
tot 20 (van klein naar groot

[1] plaats en volgorde in telrij 
tot 50 (ontbrekende getallen 
invullen)

[1] plaats en volgorde in telrij 
tot 100 (ontbrekende getallen 
invullen)

[2] plaats en volgorde in de 
telrij tot 30 (met sprongen 
van 2)

[2] hoeveelheden tot 6 
(begrippen ‘net zo veel’ en 
‘evenveel’)

[3] hoeveelheden tot 10 
(begrippen ‘net zo veel’ en 
‘evenveel’)

[3] hoeveelheden tot 20 
(begrippen ‘net zo veel’ en 
‘evenveel’)

[3] resultatief tot 6 [2] resultatief tot 10 [2] resultatief tot 20 

Getallen en getalbegrip 
(structureren)

[4] getalpatronen tot 6 
(herkennen dobbelsteen-
beelden)

[3] getalpatronen tot 10 
(herkennen relatie dubbelen en 
bijna-dubbelen) 

[5] getalpatronen tot 6 (tellen 
met dobbelsteenbeelden)

[4] getalpatronen tot 10 
(tellen met dobbelsteen-
beelden)

[5] getalpatronen tot 20 
(tellen met spiegelbeeld en 
dubbelen)

[2] getalpatronen tot 10 
(tellen met vijfstructuur) 

[9] getalpatronen tot 6 
(dobbelsteenbeelden tekenen) 
(M)

[4] getalpatronen tot 20 
(tellen met vijfstructuur, bijna-
dubbelen en dubbelen)

[3] getalpatronen tot 20 
(vlot omzetten naar som, 
dubbelen en bijna-dubbelen)

[10] getalpatronen tot 10 
(dobbelsteenbeelden tekenen) 
(M)

[6] splitsen tot 6 (groepjes 
tellen en samenstellen)

[5] splitsen tot 10 (samenvoe-
gen van dobbelsteenbeelden)

[4] splitsen tot 10 (getallen) [3] splitsen tot 20 (omzetten 
naar som)

[2] splitsen tot 20 
(in somvorm)

[6] splitsen tot 10 (invullen 
met steun dobbelsteen-
beelden)

[7] splitsen tot 6 (getal in 
groepjes splitsen)

[10] splitsen tot 11 (over 3 
dobbelstenen) (V)

Toetsdoelenoverzicht groep 3 (regulier)
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Leerlijnen/
Leerdomeinen

Blokken

1 2 3 4 5 6

Basisvaardigheid 
optellen

[5] tot 10 (rijtjes sommen) [4a en b] tot 10 (rijtjes 
sommen)

[10] van meerdere termen (V) [5] tot 20 (toepassen analogie-
principe)

[4] tot 20 ((bijna-) dubbelen 
en analogieprincipe)

[5] tot 20 (met optelbord)

[6] tot 20 (groepjes maken, 
voorbereiding herhaald 
optellen)

[9] tot 20 (getallenmuurtjes) 
(M)

[10] tot 20 (punten bepalen) 
(M)

Basisvaardigheid 
aftrekken

[6] tot 10 (rijtjes sommen) [4c en d] tot 10 (rijtjes sommen)

[6] tot 20 (toepassen analogie-
principe)

Lengte en omtrek 
(meten)

[6] lengte aflezen (met kralen-
liniaal)

Meetkunde [7] blokken tellen in bouwsel [9] patronen analyseren (V)

Geld [8] hoeveelheid koppelen aan 
getal tot 8 (munten)

[8] waarde samengesteld 
bedrag bepalen tot € 6 

[8] waarde samengesteld 
bedrag bepalen tot € 14 

[8] betalen tot € 10 (optellen) [8] waarde samengesteld 
bedrag bepalen tot € 20 

[8] betalen en terugkrijgen 
tot € 20 (hoeveel terug?)

[9] bedragen samenstellen 
tot € 10 (met munten) (M)

[10] betalen tot € 20 
(genoeg?) (M)

[10] betalen tot € 20 
(optellen) (M)

Tijd [7] klokkijken (hele uren)  [9] klokkijken (hele uren, drie 
uur later) (M)

[7] klokkijken (halve uren) [7] klokkijken (half uur 
vroeger)

[7] klokkijken (kleine wijzer 
tekenen: hele en halve uren)

[9] klokkijken (half uur later) 
(M)

n Test de voortgang n Test beheersing n  Extra opgave V   = Verrijking M = Meer van hetzelfde 


