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Het uitleggen van sommen
• Getalbegrip tot 100 en hoger en begrip van kommagetallen

• Plus- en minsommen tot 10 en de splitsingen
• Plussommen tot 20
• Minsommen tot 20

• Keersommen
• Deelsommen
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Getalbegrip tot 100 en hoger en begrip van kommagetallen:
instructie oefenpartner
Getalbegrip, ook wel getalinzicht genoemd, is erg belangrijk voor het leren rekenen. Om te begrijpen hoe je 
twee getallen moet optellen of aftrekken moet een kind eerst een getal (‘4’) kunnen koppelen aan een bepaalde 
hoeveelheid (4 eieren) en aan een getalwoord (vier). Ook is het belangrijk dat hij of zij begrijpt hoe een getal is 
opgebouwd (het getal 45 bestaat uit 4 tientallen en 5 eenheden) en hoe de onderlinge relaties liggen: 5 komt na 4 
en voor 6, 8 is groter dan 7. Zonder een goed getalbegrip is het erg lastig om te leren rekenen. Daarom is het van 
groot belang dat naast het rekenen ook het getalbegrip geoefend wordt met de rekenkaartjes.

Getalbegrip kan opgedeeld worden in een aantal deelvaardigheden:
• Herkennen en benoemen van getallen 
• Oefenen met de getalstructuur
• Telrij leren kennen
• De relatie tussen getallen leren kennen
 - Van twee getallen kunnen aangeven welke de grootste/kleinste is
 - Getallen in een juiste volgorde kunnen leggen van klein naar groot.

Bij de oefentips voor getalbegrip staan verschillende oefeningen om deze deelvaardigheden te versterken. 
Daarnaast staat hieronder voor getallen in het getaldomein tot 100 en het getaldomein tot 1000 en hoger meer 
informatie over hoe op een concrete wijze geoefend kan worden met de getalstructuur en hoe een getallenlijn kan 
helpen om de relatie tussen getallen te leren begrijpen.

Getallen tot 100 
Herkennen en benoemen van getallen en getalstructuur oefenen

Voor het lezen en schrijven van getallen is het van belang, dat je kind weet welke waarde een cijfer binnen het 
getal heeft. Een hulpmiddel hierbij is het positieschema, wat laat zien op welke positie cijfers binnen getal staan. 
Zo kan het TE schema gebruikt worden voor getallen tot 100.

Hierbij staat de T voor tientallen en de E voor eenheden. 

Stel je voor, jullie hebben het getal 37 en je kind weet dit getal 
niet zelf te vormen of weet niet welke hoeveelheid hierbij hoort. 
In dat geval kun je met je kind gaan bekijken hoe het getal is 
opgebouwd uit tientallen en eenheden. In het getal 37 zitten 3 
tientallen en 7 eenheden. 

T E
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Als je kind moeite heeft om deze structuur van getallen direct 
te doorzien, kun je proberen dit met materiaal verder te 
verduidelijken. Dit kan door bijvoorbeeld de Tientallen aan  
briefjes van 10 euro te koppelen en de Eenheden aan losse  
euro’s. Geld is een goede betekenisvolle context voor kinderen. 

Als het denken aan de context van geld nog niet genoeg 
houvast biedt, kun je je kind het getal ook daadwerkelijk 
nog laten neerleggen met materiaal.
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De relatie tussen getallen leren kennen
Als je kind moeite heeft de relatie tussen getallen te doorzien, bijvoorbeeld bij vergelijken of ordenen, kun je 
gebruik maken van een getallenlijn. Door te kijken op welke plek een getal op de getallenlijn hoort, krijgt je kind 
visuele ondersteuning.

Kijk samen tussen welke 2 tientallen het getal op de getallen hoort te komen en hoeveel eenheden er in het getal 
zitten. Zet vervolgens een streepje op de juiste plek op de getallenlijn. Wanneer dit voor meerdere getallen gedaan 
wordt, wordt zichtbaar welke getal het kleinste of het grootste is. 

Naast het plaatsen van getallen op de getallenlijn, is het ook mogelijk de getallen met materiaal te visualiseren, 
bijvoorbeeld met geld of met eierdozen en eieren. Doordat dit betekenis heeft voor kinderen, kan dit nog extra 
helpen bij het bepalen welk getal het grootste is.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Getallen tot 1000 
Herkennen en benoemen en getalstructuur oefenen

Wanneer je met je kind met grotere getallen gaat oefenen, wordt het TE schema verder uitgebreid. 
Tot 1000 wordt er gewerkt met het HTE schema, waarbij de H nu voor honderdtallen staan.

Ook hierbij kan de link gelegd wordt met geld, nu met briefjes van 100 euro. In het getal 537 zitten 5 honderdtallen 
(500 euro), 3 tientallen (30 euro) en 7 eenheden (losse euro’s). Samen vormt dit vijfhonderdzevendertig euro. 
Bij de getallen tot 1000 worden eerst de honderdtallen uitgesproken en daarna die getallen zoals ze al tot 100 
geleerd hebben (eerst de eenheden en dan de tientallen). Om getallen tot 1000 goed te kunnen uitspreken, is het 
dus van belang dat je kind de getallen tot 100 goed en vlot kan oplezen. 

De relatie tussen getallen leren kennen

Ook deze getallen kunnen met geld worden uitgelegd of op een getallenlijn worden getekend door te kijken 
tussen welke honderdtallen het getal moet komen. Bijvoorbeeld het getal 537 ligt tussen de 500 en 600 op de 
getallenlijn. Daarna kan bepaald worden waar het overige deel van het getal op de getallenlijn moet komen. 
Hiervoor kan de lijn tussen de honderdtallen (nu tussen 500 en 600) denkbeeldig in 2 stukken verdeeld worden. 
Waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen kleiner dan 50 (het tiental ligt tussen 500 en 550) of groter dan 50 (het 
tiental ligt tussen 550 en 600). Het getal 37 is kleiner dan 50. We plaatsen het dus tussen de 500 en 550, iets meer 
richting de 550.
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Getallen boven de 1000
Het positieschema kan nog verder uitgebreid worden voor getallen groter dan 1000. Hiervoor worden de D voor 
duizend, de TD voor tiendduizend en de HD voor honderdduizend aan het schema toegevoegd. 

Bij grotere getallen, herhaalt de HTE structuur zich na elke 3 cijfers. In het schema hieronder zie je dit terug. 
Inzicht in deze structuur kan helpen bij de uitspraak van deze grotere getallen en bij het schrijven ervan. 

Het getal wordt per drie cijfers uitgesproken, zoals de getallen tot 1000. De plaats waar deze drie cijfers in 
het schema staan, bepaalt de waarde. De laatste drie cijfers (in het geel) zijn gewoon de getallen tot 1000. 
Dit wordt uitgesproken als honderdvijfentwintig. De 3 cijfers ervoor (in het oranje) zijn de duizendtallen. Dit 
wordt uitgesproken als vierhonderdvijfendertig duizend. De getallen in het groen zijn de miljoenen. Dit wordt 
uitgesproken als drieënzeventig miljoen. 

Vervolgens worden deze waarden van groot naar klein achter elkaar geplakt. 
Het getal is dus als volgt: drieënzeventigmiljoen vierhonderdvijfendertigduizend honderdvijfentwintig.

Door punten om de drie cijfers te zetten, wordt deze structuur bij langere getallen verduidelijkt: 73.435.125
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Begrip van kommagetallen
Getalstructuur van kommagetallen begrijpen

Behalve grotere getallen kunnen ook kleinere getallen gevormd worden, zoals kommagetallen. Hiervoor wordt het 
positiesysteem uitgebreid met tiendes en honderdsten. 

Om hier betekenis aan te geven voor je kind, kun je ook deze waarden binnen een getal koppelen aan geld. Zo 
kunnen tienden gekoppeld worden aan muntjes van 10 cent en honderdsten aan muntjes van 1 cent. 

Relaties tussen kommagetallen leren kennen

Voor sommige kinderen is het lastig om de kommagetallen met elkaar te vergelijken. Het kan helpen om de cijfers 
dan in het schema neer te leggen (zie hieronder). Leg uit dat je bij het vergelijken van getallen eerst kijkt naar de 
eenheden (euro’s), daarna naar de tienden (10 cent stukken), en daarna naar de honderdsten (1 cent stukken). Je 
kunt dit nog verder verduidelijken door boven de letters muntjes neer te leggen, of door beide bedragen met geld 
neer te laten leggen.
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Veel kinderen hebben in het bijzonder moeite met het vergelijken van twee getallen, waarvan het aantal cijfers 
achter de komma niet gelijk is (bv 5,32 en 5,8). Vaak wordt dan gedacht dat 5,32 meer is dan 5,8 omdat 32 groter 
is dan 8. Ook in dit geval is het handig om de getallen in het schema neer te laten leggen. Om het makkelijker te 
maken om twee getallen te vergelijken, is het het beste als de twee getallen een gelijk aantal cijfers achter de 
komma krijgen. Dit kan door een 0 toe te voegen op de lege plek. Zo kan je kind makkelijker zien dat 5,8(0) meer is 
dan 5,32.

 

 

hE t,

0
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Plus- en minsommen tot 10 en de splitsingen: 
instructie oefenpartner
Het rekenen tot 10 is erg belangrijk voor het rekenen tot 20, 100 en hoger. Om sommen als 8 + 4 of 15 - 3 uit te 
rekenen, is het van belang dat je kind weet hoe getallen tot 10 gesplitst kunnen worden en hoe hoeveelheden tot 
10 bij elkaar opgeteld worden of van elkaar afgetrokken worden. 

Bijvoorbeeld:
Je kind moet de som 8 + 4 uitrekenen. Dan is het van 
belang om te begrijpen, dat je eerst aanvult tot 10 (en 
dus 4 opsplitst in 2 en 2). Vervolgens moet die 2 bij de 
10 opgeteld worden (dus 10+2). Dus om de som 8 + 4 
uit te rekenen moet je kind de splitsing van 4 kennen 
en de sommen 8 + 2 en 10 + 2.

Nog een voorbeeld: je kind moet de som 15 -4 uitrekenen. 
Bij dit type sommen is het van belang dat je kind weet wat 5 – 4 is, 
en dus de minsommen tot 10 goed 
kent.

Ditzelfde geldt voor sommen tot 100 en hoger: de splitsingen en sommen tot 10 blijven van belang.
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Het rekenen tot 10 is onderverdeeld in drie categorieën:
• Splitsen
• Plussommen tot 10
• Minsommen tot 10

Splitsen
Het verdelen van een hoeveelheid in meerdere andere hoeveelheden noemen we splitsen. 
Wanneer bijvoorbeeld naar de splitsing van het getal 8 wordt gevraagd, is de vraag op welke manieren je het getal 
8 kunt verdelen. Acht kan bijvoorbeeld verdeeld worden in vijf eieren in de eierdoos en drie eieren erbuiten. Het 
getal 8 is dan opgesplitst in 5 en 3. Of 8 snoepjes in 6 snoepjes in een snoeppot en 2 snoepjes buiten de snoeppot. 
Het getal 8 is dan gesplitst in 6 en 2.

 

Daarnaast kan het getal 8 nog op allerlei 
andere manieren verdeeld worden.
 

8
5 ....

8
6 ....
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5+3

8-3

Plussommen tot 10
Wanneer de plussommen tot 10 lastig zijn, kunnen deze sommen eerst met behulp van materiaal opgelost 
worden. Belangrijk is om hierbij te benadrukken dat bij plussommen twee hoeveelheden worden samengevoegd. 
De vraag is hoeveel je dan in totaal bij elkaar hebt. 

Stel je voor je hebt de som 

Hierbij kun je samen met je kind de volgende vraag bedenken: ‘We hebben 5 lichtgrijze eieren en 3 donkergrijze 
eieren. Hoeveel eieren hebben we dan bij elkaar?’

Minsommen tot 10
Bij de minsommen tot 10 is het van belang om met je kind te bespreken dat van een totale hoeveelheid een deel 
wordt weggehaald. 

Stel je voor je hebt de som 

Hierbij kun je met je kind de volgende vraag bedenken: ‘We hebben 8 eieren en we pakken hier 3 eieren van weg. 
Hoeveel eieren hebben we dan over?’
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3+5

8-5

5+3

8-3

8
5 ....3

Sommen bij splitsingen zoeken
Wanneer je een getal in 2 andere hoeveelheden kunt splitsen, kun je deze hoeveelheden ook weer samenvoegen 
tot een totale hoeveelheid. Je bent dan aan het optellen. Wanneer je van een totale hoeveelheid een deel afhaalt, 
ben je aan het aftrekken. De getallen in een splitsingen hangen daarom altijd samen met 2 bijbehorende 
plussommen en 2 bijbehorende minsommen. 

Stel je voor, je hebt de volgende splitsing: 

Dit betekent dat het getal 8 wordt opgesplitst in 5 en 3 (bijvoorbeeld 5 eieren in de eierdoos en 3 losse eieren).

We kunnen 5 en 3 dan weer 
samenvoegen, zodat alle 8 de eieren in 
de doos zitten. Hierbij hoort de som 5+3, 
maar ook de som 3+5.

We kunnen van de 8 eieren in de eierdoos 
ook 5 eieren eruit halen. We houden dan 
3 eieren in de doos over. En we kunnen 
van 8 eieren in de eierdoos ook 3 eieren 
eruit halen, dan houden we 5 eieren in de 
eierdoos over. Hierbij horen de sommen 
8-3 en 8-5. 

We kunnen dus eieren (getallen) uit elkaar 
halen (splitsen), weer bij elkaar voegen 
(optellen) of een deel ervan weg halen 
(aftrekken). 
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15+3

Plussommen tot 20: instructie oefenpartner
De plussommen tot 20 zijn verdeeld in drie categorieën:
• Sommen niet over het tiental
• Sommen over het tiental
• Sommen met tweede getal boven de 10

Sommen niet over het tiental
Sommen die niet over het tiental gaan, kunnen worden opgelost met kennis van de sommen tot 10. Wanneer 
deze sommen lastig zijn, kan de som samen met je kind concreet gemaakt worden met een verhaaltje of met 
materiaal.

Stel je voor, je hebt de som

Samen kunnen jullie hier een volgende soort verhaaltje bij bedenken: ‘We hebben 15 eieren en er komen 3 eieren 
bij. Hoeveel eieren hebben we dan in totaal?’

Met behulp van eieren in een eierdoos kan de link naar de 
sommen tot 10 visueel gemaakt worden. Je kind kan nu 
namelijk de som 5+3 terugzien in het materiaal.

Wanneer je kind weet dat 5+3=8 is, kan de link gelegd worden dat 15+3 dan 18 is.

Belangrijk voor dit type sommen is, dat je kind de 
plussommen tot 10 goed beheerst. Oefen extra met deze 
kaartjes, als je merkt dat deze nog moeite kosten. 
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8+7

X

Sommen over het tiental
De tweede categorie binnen de plussommen tot 20 zijn sommen die wel over het tiental gaan. Deze sommen 
kunnen niet in één stap opgelost worden met de kennis van de sommen tot 10. Hierbij is het nodig eerst te 
splitsen, aan te vullen tot 10 en dan de rest erbij op te tellen. 

Vanwege de duidelijke 10-structuur van het materiaal, kan ook dit voor je kind visueel gemaakt worden met de 
eieren en eierdozen. 

Stel je voor je hebt de som

Samen kunnen jullie hierbij een soortgelijk verhaaltje 
bedenken: ‘We hebben 8 eieren en er komen 7 eieren bij. 
Hoeveel eieren hebben we dan in totaal?’

Door gebruik te maken van de eierdozen, kan je kind zien dat er 
eerst aangevuld wordt tot 10. Hiervoor worden bij de 8 eieren die er 
al zijn, eerst 2 eieren toegevoegd tot een volle eierdoos (een tiental). 
Je kind ziet nu dat 8+2=10. Vervolgens zijn van de 7 eieren nog 5 over. 
Deze worden bij de 10 opgeteld en het antwoord is dan 15. 

Wanneer je kind de eieren in twee losse dozen toevoegt, kun je met je kind bespreken dat het antwoord op deze 
manier niet direct te zien is. Het totale aantal van 15 eieren kan namelijk niet worden afgelezen uit de eierdozen, 
je kind zal hiervoor alsnog de eieren moeten gaan tellen om het antwoord te weten. We willen juist proberen om 
niet tellend tot het antwoord te komen, maar door het gebruiken van een handige strategie.  

 

Belangrijk voor dit type sommen is, dat je kind de splitsingen tot 10 goed beheerst. Oefen extra met deze kaartjes, 
wanneer je merkt dat deze nog moeite kosten. 
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3+15

Sommen met tweede getal boven de 10
De laatste categorie binnen de plussommen tot 20 zijn sommen waarbij het tweede getal groter is dan 10. Deze 
sommen zijn in principe identiek aan de sommen die niet over de tien gaan, maar de sommen zijn omgekeerd. 

Stel je voor, je hebt de som

Als eerste stap kunnen jullie hierbij weer een zelfde soort verhaaltje bedenken: ‘We hebben 3 eieren en er komen 
15 eieren bij. Hoeveel eieren hebben we dan in totaal?’

Bij dit soort sommen kun je je kind met de eieren laten zien dat het bij plussommen niet uitmaakt welke 
hoeveelheid je eerst al hebt en welke erbij komt. Uiteindelijk is het antwoord altijd de totale hoeveelheid bij elkaar. 
De som 3+15 is dus hetzelfde als 15+3 (zie uitleg ‘sommen niet over de tien’).

Bij minsommen mag er niet omgekeerd worden en het kan zijn dat je kind in de war raakt van het omkeren en niet 
weet wanneer het wel of niet mag. In dat geval kun je je kind de som ook in twee andere stappen laten oplossen. 

Eerst wordt bij de 3 losse eieren een volle 
doos met 10 eieren toegevoegd, je hebt 
nu 13 eieren. Je kind heeft de som 3+10 
nu uitgerekend. Vervolgens worden de 5 
losse eieren toegevoegd, hierdoor ontstaat 
de som 13+5. Door hierbij weer de link te 
leggen naar de sommen tot 10 (3+5), kan 
je kind tot het antwoord 18 komen.

Belangrijk ook voor dit type sommen is 
dat de plussommen tot 10 goed beheerst 
worden. Oefen deze eventueel extra met 
de flitskaartjes.
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15-4

Minsommen tot 20: instructie oefenpartner
Bij de minsommen tot 20 zijn verdeeld in drie categorieën:
• Sommen niet over het tiental
• Sommen over het tiental
• Sommen met tweede getal boven de 10

Sommen niet over het tiental
Sommen die niet over het tiental gaan, kunnen worden opgelost met kennis van de sommen tot 10. Als deze 
sommen lastig zijn, kan de som samen met je kind concreet gemaakt worden met een verhaaltje of met 
materiaal.

Stel je voor, je hebt de som

Samen kunnen jullie hier een volgende soort verhaaltje bij bedenken: ‘We hebben 15 eieren en er gaan 4 eieren af. 
Hoeveel eieren hebben we dan nog over?’

Met behulp van eieren in een eierdoos kan de link naar de sommen tot 10 
visueel gemaakt worden. Je kind kan nu namelijk de som 5-4 terugzien 
in het materiaal.

Wanneer je kind weet dat 5-4=1 is, kan de link gelegd worden dat 15-4 dan 11 is. 

Belangrijk voor dit type sommen is dat je kind de 
minsommen tot 10 goed beheerst. Oefen extra met 
deze kaartjes, wanneer je merkt dat deze nog moeite kosten. 
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15-7

X

Sommen over het tiental
De tweede categorie binnen de minsommen tot 20 zijn sommen die wel over het tiental gaan. Deze sommen 
kunnen niet in 1 stap opgelost worden met de kennis van de sommen tot 10. Hierbij is het nodig eerst te splitsen, 
terug te gaan naar 10 en dan de rest ervan af te trekken.

Vanwege de duidelijke 10-structuur van het materiaal, kan ook dit voor je kind visueel gemaakt worden met de 
eieren en eierdozen. 

Stel je voor, je hebt de som

Samen kunnen jullie hierbij een soortgelijk 
verhaaltje bedenken: ‘We hebben 15 eieren en er gaan 
7 eieren af. Hoeveel eieren hebben we dan nog over?’

Door gebruik te maken van de eierdozen, kan je kind zien dat er eerst teruggegaan wordt naar 10. Hiervoor wordt 
eerst de doos met 5 eieren leeggemaakt. Je kind ziet nu dat 15-5=10. Vervolgens moeten er nog twee eieren 
weggehaald worden om in totaal 7 eieren uit de dozen te hebben gehaald.  Deze worden van de 10 afgetrokken en 
het antwoord is dan dat er nog 8 eieren over zijn. 

Wanneer je kind de eieren uit de volle doos wil wegpakken, kun je met je kind bespreken dat het antwoord op 
deze manier niet direct te zien is. Er is nu namelijk niet direct te zien dan 8 eieren overblijven. Je kind zal hiervoor 
alsnog de eieren moeten gaan tellen om het antwoord te weten. We willen juist proberen om niet tellend tot het 
antwoord te komen, maar door het gebruiken van een handige strategie. 

 

Belangrijk voor dit type sommen is, dat je kind de splitsingen tot 10 goed beheerst. Oefen extra met deze kaartjes, 
als je merkt dat deze nog moeite kosten. 
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X

18-13

Sommen met tweede getal boven de 10
De laatste categorie binnen de minsommen tot 20 zijn sommen waarbij het tweede getal groter is dan 10. Bij deze 
sommen is de kennis van sommen tot 10 van belang en het aftrekken van een heel tiental. 

Stel je voor, je hebt de som 

Als eerste stap kunnen jullie hierbij weer een zelfde soort verhaaltje bedenken: ‘We hebben 18 eieren en er gaan 
15 eieren af. Hoeveel eieren hebben we dan nog over?’

Een dergelijke som wordt in 2 stappen opgelost. Eerst wordt het hele tiental eraf 
gehaald (de volle eierdoos wordt weggepakt). Je kind ziet nu dan 18-10=8. Vervolgens 
worden er nog 3 losse eieren weggepakt. Dit vormt een som tot 10, want je kind rekent 
nu de som 8-3 uit. Er blijven dus 5 eieren over. 

Het kan gebeuren dat je kind het tiental eraf wil trekken door eerst de doos met 8 eieren leeg te maken en 
vervolgens uit de volle doos nog 2 eieren weg te pakken. Hiermee komt je kind ook uit op 8 eieren, waarvan 
vervolgens nog 3 weggepakt moeten worden. Deze stap kost veel meer tijd en rekenwerk, doordat er gesplitst 
moet worden (in dit geval moet 10 eerst gesplitst worden in 8 en 2). Laat je kind in dat geval zien, dat het veel 
handiger is als de volle doos wordt weggepakt en meteen de andere doos met 8 eieren overblijft. 

 

Belangrijk ook voor dit type sommen is dat de minsommen tot 10 goed beheerst worden. Oefen deze eventueel 
extra met de flitskaartjes.
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3x7 5x9

3x2 5x5

Keersommen: instructie oefenpartner
De keersommen zijn verdeeld in twee categorieën:

   • Tafels van 1 tot en met 5 en 10

   • Tafels van 6 tot en met 9

Binnen elke tafelrij wordt onderscheid gemaakt tussen 2 soorten sommen:
- Sommen die uit het hoofd gekend moeten worden. Deze sommen hebben allemaal de kleur lichtgroen. 
- Sommen die, als het antwoord nog niet bekend is, met behulp van een strategie uitgerekend kunnen worden. 
Deze sommen hebben allemaal de kleur donkergroen. 

Sommen die uit hoofd gekend moeten worden
Als het antwoord op veel sommen nog niet geweten wordt, worden eerst de lichtgroene kaartjes geoefend (de 
weetsommen). Zorg ervoor, dat je kind deze sommen eerst uit het hoofd leert. We geven hier een voorbeeld voor 
de tafel van 3. 

De weetsommen binnen deze tafelrij zijn:
0 x 3 = 0      
1 x 3 = 3
2 x 3 = 6       
5 x 3 = 15      
10 x 3 = 30      

Als je kind moeite heeft met het leren van bovenstaande sommen, is het goed om samen te kijken wat een 
keersom eigenlijk betekent. Bij keersommen worden er namelijk meerdere groepjes van eenzelfde grootte 
bij elkaar opgeteld. Dit kun je met materiaal aan je kind laten zien of je kunt samen met je kind met materiaal 
oefenen. 
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Je kunt hierbij met je kind verhaaltjes verzinnen met bijvoorbeeld groepjes eieren. Dit kan ook met elk ander 
willekeurig materiaal waarmee groepjes gevormd kunnen worden. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven met 
eieren. 

 De som 0 x 3 betekent dat je 0 schaaltjes hebt met 3 eieren. 
 Je hebt dus niets.

 De som 1 x 3 betekent dat je 1 schaaltje hebt met 3 eieren. Je hebt dus 3 eieren.

 De som 2 x 3 betekent dat je 2 schaaltjes hebt met 3 eieren. Je hebt dus 6 eieren. 

 

De som 5 x 3 betekent dat je 5 schaaltjes hebt met 3 eieren. Je hebt dus 15 eieren. 

 

De som 10 x 3 betekent dat je 10 schaaltjes hebt met 3 eieren.  Je hebt dus 30 eieren. 

0 x 3 =  ∏ vermenigvuldigen met 0 (niets), geeft altijd 0 
1 x 3 = 3 ∏ het antwoord blijft hetzelfde, want je hebt maar 1 groepje ervan
2 x 3 = 6  ∏ het dubbele van 1 x 3
5 x 3 = 15   ∏ de helft van 10 x 3
10 x 3 = 30 ∏ bij vermenigvuldigen met 10 komt er een 0 achter het getal dat je vermenigvuldigt.  
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Sommen met strategie
Nadat de weetsommen (lichtgroene kaartjes) uit het hoofd gekend worden, kunnen de overige sommen (indien 
nog niet bekend) met behulp van een strategie uitgerekend worden. 

 
 1 x 3 = 3

 2 x 3 = 6

 3 x 3 = 9 

 Je hebt 1 schaaltje meer dan 2 x 3. 
 6 + 3 = 9

 
4 x 3 = 12

 Je hebt 1 schaaltje minder dan 5 x 3.                                                                                Je hebt het dubbele van 2 x 3
 15 – 3 = 12                                                                                                                                2 x 6 = 12

 

 5 x 3 = 15
 
 

6 x 3 = 18

 Je hebt 1 schaaltje meer dan 5 x 3
 15 + 3 = 18

X
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 7 x 3 = 21

 Je hebt 2 schaaltjes meer dan 5 x 3
 15 + 3 + 3 = 21

  8 x 3 = 24

 Je hebt 2 schaaltjes minder dan 10 x 3                                                            Je hebt het dubbele van 4 x 3 
  30 – 3 – 3 = 24                                                                                                         12 + 12 = 24

  9 x 3 = 27

Je hebt 1 schaaltje minder dan 10 x 3
30 – 3 = 27

10 x 3 = 30

 
Naast de strategieën om vanuit andere keersommen verder te rekenen of te halveren en verdubbelen, mogen 
keersommen ook altijd omgekeerd worden. Indien de som 4 x 3 niet bekend is, maar 3 x 4 wel, kan ook op die 
manier tot het antwoord gekomen worden. 
 

X X

X
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Deelsommen: instructie oefenpartner
Deelsommen zijn nauw verwant aan keersommen. Als je kind veel antwoorden op deelsommen nog niet weet, 
kun je met materiaal de relatie tussen keer- en deelsommen proberen te verduidelijken. 
Bij delingen is er sprake van een totale hoeveelheid die onderverdeeld wordt in groepjes. 

Stel je voor, je hebt de som
 

Samen met je kind kunnen jullie hier een verhaaltje bij proberen te bedenken. 
Bij deelsommen kunnen bij elke som steeds twee verschillende vragen gesteld worden, waarbij er verschil is 
tussen het opdelen van een totale hoeveelheid of het verdelen van een totale hoeveelheid. Het antwoord is in beide 
gevallen hetzelfde. 

Opdelen
Ik heb 15 eieren en wil schaaltjes met 3 eieren maken. Hoeveel schaaltjes 
kan ik vullen? We kunnen 5 groepjes vormen van 3 eieren, we kunnen dus 5 
schaaltjes vullen met drie eieren. Hierbij zien we de vraag terug …. x 3 = 15

Verdelen
Ik heb 15 eieren en wil deze eerlijk verdelen over 3 schaaltjes. Hoeveel eieren komen in elk schaaltje?

We kunnen 5 keer rond delen met de eieren, in elk schaaltje komen dus 5 eieren. Hierbij zien we de vraag terug 3 
x … = 15.

Bijbehorende keersommen
We zien dus dat we bij de deelsom 15 : 3 in beide situaties uitkomen op het antwoord 5. We zien hierin ook de 
keersommen terug van 5 x 3 = 15 en 3 x 5 = 15.  Bij een deelsom is het dus handig altijd de bijbehorende keersom 
te zoeken. 

Belangrijk voor dit type sommen is het je kind de keersommen goed beheerst. Oefen extra met deze kaartjes, als 
je merkt dat deze nog moeite kosten. 

Delen door 0
Er zitten geen kaartjes met sommen gedeeld door 0 bij de deelsommen. Delen door 0 levert geen antwoord op. 
Stel je voor bij 3 : 0. De vraag is hoe vaak je dan een groepje van 0 eieren kunt maken of hoe je 3 eieren eerlijk 
kunt verdelen over 0 schaaltjes. Bij de eerste vraag kun je oneindig blijven doorgaan met 0 eieren van de 3 eieren 
aftrekken. De tweede vraag is onmogelijk.

Delen door 0 is dan ook flauwekul. 
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