
Rekenen groep 5 

Getalbegrip hele getallen 

De leerlingen werken in groep 5 in het getallengebied tot 1000 en later ook tot 10.000. O.a. geld, 

verpakkingen en de getallenlijn ondersteunen het inzicht in de structuur en de waarde van de steeds 

groter wordende getallen. 

Optellen en aftrekken 

In groep 5 werken de leerlingen aan het optellen en aftrekken tot en met 1000. Handig gebruiken van de 

structuur van het getal wordt gestimuleerd (350+200 en 560-500). Ook bij het aanvullen tot of afhalen 

van een honderdtal. 

Vermenigvuldigen 

In groep 5 worden alle tafels tot en met 10 geautomatiseerd. Na de tafels vermenigvuldigen de 

leerlingen met tientallen en samengestelde getallen. Bij het schattend vermenigvuldigen met 

kommagetallen komt het afronden terug. 

Delen 

In groep 5 leren de leerlingen alle deeltafels t/m 10 en het delen met rest. In het tweede deel van het 

schooljaar delen ze ook met grote getallen, waarbij steeds de relatie met de deeltafels t/m 10 wordt 

gelegd. 

Geld 

In groep 5 leren de leerlingen te rekenen (betalen en teruggeven) met geldbedragen in verschillende 

toepassingssituaties. Er is expliciet aandacht voor de komma in de geldbedragen. 

Tijd 

In groep 5 leren de leerlingen de tijd tot op de minuut af te lezen op de analoge en digitale klok. Nieuw 

in groep 5 is de seconde. Naast het aflezen leren de leerlingen ook de tijdsduur te berekenen. 

Meten 

In groep 5 worden de standaardmaten verder uitgebreid. Ook gebruiken de leerlingen kommagetallen bij 

het meten en het noteren van het meetresultaat. In groep 5 wordt temperatuur geïntroduceerd. 

Meetkunde 

In groep 5 leren de leerlingen te werken met positiebepaling en (het vogelvlucht) perspectief. Daarnaast 

wordt dit jaar het werken met een plattegrond en de bijbehorende schaal aangeleerd. 

Diversen 

In groep 5 leren de leerlingen het lezen, interpreteren van een staafgrafiek en een lijngrafiek. Daarnaast 

leren kinderen rekenen met verhoudingen in contextsituaties. 

 

 

  



Taal groep 5 

Onthoudstrategieën 

De kinderen krijgen per jaargroep acht lessen aangeboden die specifiek zijn gericht op het leren 

onthouden van woorden en woordbetekenissen. Hierbij worden de woordstructuren ingezet. 

Spreken en luisteren 

De kinderen krijgen per jaargroep zestien lessen aangeboden die op zes praatsoorten zijn gericht: 

verhalend, informatief, instructief, betogend, expressief/poëtisch, contactueel. Elke les heeft een praat- 

en luisterhulp. 

Schrijven 

De kinderen krijgen per jaargroep zestien lessen aangeboden die op zes tekstsoorten zijn gericht: 

verhalend, informatief, instructief, betogend, expressief/poëtisch, contactueel. Elke les heeft een praat- 

en luisterhulp. 

Samenwerkend leren 

De kinderen krijgen op diverse momenten werkvormen aangeboden waarbij ze gestructureerd 

samenwerken in twee- of viertallen. Per thema wordt een les aangeboden waarin een 

samenwerkingsdoel centraal staat. 

Taal- en letterkunde 

Taalbegaafde kinderen krijgen extra lesstof aangeboden die op taal- en letterkundige onderwerpen is 

gericht. Elk thema begint met het verwerven van kennis en inzicht, dat de kinderen toepassen in een 

eindproduct. De leerdoelen stijgen uit boven de kerndoelen en referentieniveaus. 

 

Spelling groep 5 

Luisterwoorden 

Spellingcategorieën: Woorden met ng/nk, eer/oor/eur, aai/ooi/oei, eeuw/ieuw/uw. 

Weetwoorden 

Spellingcategorieën: Woorden met cht/ch, ei/ij, be-/ge-/ver-/te-, -ig/-lijk, au/ou, cht/ch. 

Regelwoorden 

Spellingcategorieën: Woorden met eind -d, open en gesloten lettergreep, -je/-tje/-etje, vergrotende en 

overtreffende trap, -elen/-eren/enen, samenstellingen zonder tussenletter, woorden waarbij f verandert 

in v, woorden waarbij s verandert in z. 

 

 


