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Getallen en getalbegrip [Mondeling] betekenis, 
plaats, structuur en waarde 
tot 100 000 (tellen tussen 
duizendtallen, tellen met 1000 
tegelijk, grote getallen noteren, 
ordenen en vergelijken)

[Mondeling] betekenis, 
plaats, structuur en waarde 
tot 100 000 (tellen tussen 
duizendtallen, tellen met 1000 
tegelijk, grote getallen noteren, 
ordenen en vergelijken)

[Mondeling] betekenis, 
plaats, structuur en waarde 
tot 100 000 (tellen tussen 
duizendtallen, tellen met 1000 
tegelijk, grote getallen noteren, 
ordenen en vergelijken)

[Mondeling] uitbreiden van 
het getallengebied (tellen 
met 10 000 tegelijk, met 
sprongen van wisselende 
grootte, grote getallen en 
kommagetallen ordenen en 
vergelijken) [1S]

[Mondeling] uitbreiden van 
het getallengebied (tellen 
met 10 000 tegelijk, met 
sprongen van wisselende 
grootte, grote getallen en 
kommagetallen ordenen en 
vergelijken) [1S]

[Mondeling] uitbreiden van 
het getallengebied (tellen 
met 10 000 tegelijk, met 
sprongen van wisselende 
grootte, grote getallen en 
kommagetallen ordenen en 
vergelijken) [1S]

Basisvaardigheden 
optellen (hoofdrekenen)

[1a] tot 2000 (met en zonder 
overschrijding van het 
honderdtal, met honderd-
vouden) [1S]

[1a] tot 10 000 (met duizend-
tallen) [1S]

[1a] tot 10 000 (met en 
zonder overschrijding van het 
honderdtal, met tienvouden, 
getallen boven de 1000 [1S]

[1a] hele getalllen tot 
10 000 en kommagetallen 
(1 decimaal) [1S]

[1a] hele getallen tot 
10 000 en kommagetallen 
(2 decimalen) [1S]

[1a] hele getalllen tot 10 000 
(met en zonder overschrij-
ding van tien-, honderd- en 
duizendtal) en komma
getallen (2 decimalen) [1S] 

Basisvaardigheden 
optellen

[2a en b] handig toepassen 
getalstructuur (splitsen, met 
meerdere termen)

[2a en b] handig toepassen 
van de getalstructuur 
(aanvullen, met meerdere 
termen) [1S]

[2a] handig toepassen 
strategieën (compenseren, 
splitsen)

[2] handig toepassen 
strategieën (getalstructuur, 
aanvullen tot volgende tien-
duizendtal) [1S]

[2a] handig toepassen 
strategieën (getalstructuur, 
compenseren, splitsen) [1S]

[2a] handig toepassen 
strategieën (met meerdere 
termen, samennemen van 
getallen)

Basisvaardigheden 
aftrekken 
(hoofdrekenen)

[1b] tot 1000 (met en 
zonder overschrijding van het 
honderdtal) [1S]

[1b] tot 10 000 (met en 
zonder overschrijding van het 
honderdtal) [1S]

[1b] tot 10 000 (met en 
zonder overschrijding van 
het honderdtal, met tien- en 
honderdvouden) [1S]

[1b] tot 10 000 en komma
getallen (1 decimaal) [1S]

[1b] hele getallen tot 10 000 
(met overschrijding van tien-, 
honderd- en duizendtal) en 
kommagetallen (1 decimaal 
min 2 decimalen) [1S]

[1b] hele getallen tot 5000 
(met overschrijding van tien-, 
honderd- en duizendtal) en 
kommagetallen (2 decimalen) 
[1S]

Basisvaardigheden 
aftrekken

[2c] handig toepassen getal
structuur (compenseren)

[2a] handig toepassen 
strategieën (compenseren, 
splitsen)

[2a] handig toepassen 
strategieën (getalstructuur, 
compenseren, splitsen) [1S]

[2a] handig toepassen strate
gieën (met meerdere termen, 
samennemen van getallen)

Basisvaardigheid 
vermenigvuldigen 
(hoofd rekenen)

[1c] met honderdtallen [1c] met honderdtallen [1c] met tiental en honderd
tallen 

[1c] van tiental met een 
tiental 

[1c] met hele getallen 
(kommagetallen, 1 decimaal) 

[1c] met 10, tientallen met 
hele getallen en komma
getallen

Basisvaardigheid 
vermenigvuldigen

[2b] handig toepassen 
strategieën (splitsen, halveren, 
omkeren, compenseren)

[2b] handig toepassen 
strategieën ( getalstructuur, 
splitsen, compenseren, 
halveren, dubbelen) [1S]

Basisvaardigheid delen 
(hoofdrekenen)

[1d] door tientallen en 100 [1d] door tientallen en 
honderdtallen 

[1d] delen door 10 en 
tientallen en deeltallen als 
honderdvouden 

[1d] tienvoud delen door 
tiental 

[1d] deeltallen als tien of 
hondervouden delen door 
tien en honderdtallen

[1d] delen door 10 en 100 (bij 
delen door 10 levert dit een 
breuk of kommagetal op) [1S]

Basisvaardigheid delen [2c] handig toepassen 
strategieën (getalstructuur, 
splitsen) [1S]

Toetsdoelenoverzicht groep 7 (regulier)
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Cijferend optellen [3 a en b] zonder overschrij
ding, verkort (context en kale 
sommen)

[3a en b] met overschrijding 
(context en kale sommen)

[3a en b] met overschrijding 
(context- en kale sommen)

[3a] verkort met overschrij
ding (kale sommen)

[3a] verkort met overschrij
ding (kale sommen)

[3] verkort met overschrij
ding (kale sommen)

Cijferend aftrekken [3 c en d] zonder overschrij
ding, verkort (context en kale 
sommen)

[3c en d] met overschrijding 
(context en kale sommen)

[3c en d] met overschrijding 
(context- en kale sommen)

[3b] verkort met overschrij
ding (kale sommen)

[3b] verkort met overschrij
ding (kale sommen)

[3] verkort met overschrij
ding (kale sommen)

Cijferend 
vermenigvuldigen

[4] per kolom, meercijferig 
getal met 1 getal (context en 
kale sommen) [1S]

[4] meercijferig getal met 1 
en 2 getallen (context en kale 
sommen)

[4] meercijferig getal met 
1 of 2 getallen (context en 
kale sommen, plaatsing van 
komma)

[4] verkort (in context: op 
eigen manier, kale sommen: 
onder elkaar)

[4] verkort met samenge
stelde getallen (in context: 
op eigen manier, kale sommen: 
onder elkaar)

[4b] met samengestelde 
getallen met grotere 
factoren (vooraf antwoord 
schatten) [1S]

Cijferend delen [5] kiezen voor oplossing bij 
deelopgaven (in context: op 
eigen manier, kale sommen: 
onder elkaar, vooraf antwoord 
schatten)

[5] kiezen voor oplossing bij 
deelopgaven (in context: op 
eigen manier, kale sommen: 
onder elkaar en vooraf 
antwoord schatten)

[5] verkort, met rest (in 
context: op eigen manier, 
kale sommen: onder elkaar en 
vooraf antwoord schatten)

[5] verkort, met samenge
stelde getallen (in context: 
op eigen manier, kale sommen: 
onder elkaar en vooraf 
antwoord schatten)

[5] met samengestelde 
getallen (in context: op eigen 
manier, kale sommen: verkort 
of staartdeling en vooraf 
antwoord schatten) [1S]

Schatten [2c] deelsommen (splitsen, 
kennis van tafels) [1S]

[2c] handig toepassen 
strategieën bij keersommen 
(afronden, rekenen met nullen)

[2b en c] deel en 
keersommen [1S]

[4a en c] handig toepassen 
van strategieën bij 
keersommen onder elkaar 
(eerst schattend, dan cijferend 
daarna schatting beoordelen) 
[1S]

Breuken [5] relatie met hoeveelheden 
(van verschillende hoeveelheden 
een bepaald deel nemen)

[6a] gelijkwaardgheid 
bepalen (evenveel)

[6] gelijknamig maken, 
optellen en aftrekken (met 
spaarbuizen als context)

[6a] relatie met kommagetal 
(vergelijken en omzetten) 

[6] vermenigvuldigen en 
delen (in toepassing) [1S]

[6] op de getallenlijn [1S] [6b] gelijkwaardigheid 
bepalen (minder dan, meer 
dan) [1S]

[6b] relatie met procenten 
(vergelijken en omzetten) [1S]

[7 a t/m c] relatie met 
procenten (omrekenen met 
steun van een cirkeldiagram) 

[7] vermenigvuldigen (in 
toepassing) [1S] 

[7 d en e] relatie met 
kommagetallen in procenten 
(omrekenen met steun van een 
cirkeldiagram) [1S]

Kommagetallen [7] ordenen (van weinig naar 
veel)

[8a] positie op de getallenlijn 
[1S]

[7] rijen afmaken en 
aanvullen

[8] optellen en aftrekken 
(met lengte als maat)

[8b] waarde bepalen (waar 
ligt het dichterbij) [1S]

[11] getalwaarde bepalen 
door plaatsen van komma 
(M)
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Procenten [7] verschijningsvormen (de 
helft van, 1 op de 4, etc en 
korting berekenen)

[6] relatie met breuken (als 
percentage van een geheel en 
omzetten naar breuk)

[7] korting berekenen, 
percentage vaststellen [1S]

Verhoudingen [8] aanbiedingen vergelijken 
en prijs per paar bepalen [1S]

Lengte en omtrek 
(meten)

[8a en b] omrekenen (m-dm, 
m-cm, cm-dm, cm-m, dm-m) 
[1S]

[10] rekenen met schaal 
(schaal bepalen) [1S]

[10] lijnstukken meten (met 
liniaal) rekenen met schaal 
(van mm/cm naar km) 

Oppervlakte (meten) [11] kennis en begrip 
(omtrek, schaal en 
oppervlakte) (V) [1S]

[9a en b] omrekenen 
(m2-dm2, m2-cm2, km2-m2, 
dm2-cm2, cm2-mm2) [1S]

[8 a t/m e] figuren berekenen 
met schaal en schatten [1S]

[10] werkelijkheid 
oppervlakte berekenen [1S]

[8f] omrekenen (ha-a, ha-a, 
km2-ha, ha-km2) [1S]

[9a] omrekenen (m2-cm2, 
km2-ha, are-m2, ha-are, ca-m2) 
[1S]

Inhoud en volume 
(meten)

[9c] omrekenen (m3-dm3) [1S] [9] inhoud berekenen in dm3 
of liters (eerst omrekenen van 
cm-dm en m-dm) [1S]

[9] inhoud berekenen in dm3 
of liters (omrekenen indien 
nodig) [1S]

[9b] omrekenen (cm3-ml, 
cm3-l, dl-l, l-cl, m3-l) [1S]

Gewicht (meten) [8c] omrekenen (ton-kg, 
kg-ton) [1S]

Geld [3 a en c] totaalbedrag en 
prijsverschil berekenen 
(hoeveel duurder?)

[7b] korting berekenen [3a en c] totaalbedrag 
berekenen en nieuwe prijs na 
korting

[7a] kortingspercentage 
omzetten in geld

[8] aanbiedingen vergelijken 
en prijs per paar bepalen [1S]

[9] bedrag berekenen (1 kilo 
is € 1,98, hoeveel is 0,765 kg, 
0,873 kg, etc.)

Tijd [9] rekenen met digitale tijd 
(aankomsttijd bepalen) [1S]

[10] rekenen met digitale 
tijd (vanuit context duur en 
eindtijd bepalen) [1S]

[11] rekenen met digitale tijd 
(hoe laat is het precies? klok 
loopt achter of voor, gegeven 
aantal minuten is weergegeven 
als samengestelde breuk) (V) 
[1S]

[8] rekenen met kalender 
(tijdsbegrip kwartaal) [1S]
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Tabellen en grafieken [12] aflezen, interpreteren 
en maken cirkeldiagram (V) 
[>1S]

[10] aflezen en interpreteren 
lijngrafiek (vragen beant-
woorden) [>1S]

[10] interpreteren lijngrafiek 
en invullen tabel en 
andersom

[11] vergelijken tabel en 
cirkeldiagram en die gevens 
in staafgrafiek tekenen 
(afronden op 5%) (V) [1S]

[10] aflezen en interpreteren 
lijngrafiek en die gegevens 
overzetten in tabel (vragen 
beantwoorden) [>1S]

[11] interpreteren tabel 
(kommagetallen vergelijken)
(V) [1S]

[12] invullen tabel (aantal 
km/per uur berekenen door 
 vermenigvuldigen) (M) 

[12] maken lijngrafiek (met 
3 lijnen) (V) [> 1S]

Rekenmachine [12] vermenigvuldigen, 
delen, optellen met 
meerdere termen, antwoord 
controleren (kale sommen) (V) 

[11] aftrekken, delen, 
antwoord interpreteren, 
afronden (op 2 decimalen) 
(in context) (V) [1S]

[12] aftrekken, delen, 
antwoord interpreteren, 
afronden (in context) (V) [1S]

[9] vermenigvuldigen met 
kommagetallen, afronden 
(prijs/kg) [1S]

[12] breuken omzetten naar 
kommagetallen en afronden 
(op 2 decimalen) (V) [>1S]

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


