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2   •  lnformatiebrochure Pluspunt

Rekenen saai? Niet met Pluspunt! 
Oefenvormen zijn speels en gevarieerd, 

de vormgeving is leuk en eigentijds. Dat 

inspireert en motiveert kinderen. Maar 

tegelijkertijd neemt Pluspunt kinderen 

aan de hand via een heel zorgvuldige, 

stapsgewijze opbouw van de lesstof. 

Pluspunt maakt rekenen leuk... en 

duidelijk! 

Pluspunt leert kinderen stap voor stap rekenen. 

Zo komen ze op een vertrouwde manier steeds 

verder. Maar ook de methode zelf heeft een grote 

stap vooruit gemaakt. De compleet herschreven 

leerlijnen zijn zorgvuldig verdeeld over groep 1 t/m 8. 

Bovendien is er veel meer aandacht voor oefening 

en herhaling. Pluspunt heeft leuke materialen, veel 

afwisseling en een heldere opbouw. Hé, rekenen is 

helemaal niet saai!

Stapsgewijze opbouw: 
instructie - oefenen - toetsen - herhalen
De lesstof in Pluspunt bestaat uit duidelijke, kleine 

stappen. Na de instructie gaan de kinderen de 

aangeboden onderwerpen meteen oefenen. Elk 

rekenonderwerp wordt gedurende twee blokken 

geoefend en pas daarna getoetst. Natuurlijk wordt 

de lesstof in de loop van het schooljaar herhaald. 

Door de stapsgewijze opbouw van Pluspunt 

krijgen kinderen een stevige rekenbasis.

De methode
Waarom Pluspunt?

==
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Speelse oefeningen 
Drie lessen per week starten met Samen oefenen. 

Daarin herhalen de kinderen op een speelse manier 

de lesstof die eerder is geoefend. Deze oefeningen 

zijn speciaal voor Pluspunt geschreven door Julie 

Menne, de auteur van Met Sprongen Vooruit. Door 

haar bijzondere aanpak raken kinderen nog meer 

betrokken en gemotiveerd!

Soepel differentiëren
In alle jaargroepen wordt op drie niveaus 

gedifferentieerd. De differentiatie is praktisch 

opgezet, zodat kinderen en leerkrachten er heel 

makkelijk mee kunnen werken. Vanaf groep 6 zijn er 

daarom werkboeken op drie niveaus. En in groep 7 

en 8 wordt  bovendien instructie gegeven op de 

twee eindniveaus: 1F en 1S. Zo biedt Pluspunt 

voor ieder kind evenwicht tussen uitdaging en 

succeservaring.

Supersterke organisatie
Pluspunt staat bekend om zijn organisatiegemak. 

De handige afwisseling tussen leerkrachtgebonden 

lessen en lessen zelfstandig  werken maakt de 

methode ideaal voor combinatiegroepen.

“De lesstof is zeer zorgvuldig 

opgebouwd. Er zijn duidelijke 

toetsdoelen.”

Marjoleine Garcia Perez, leerkracht Airborneschool, 

Renkum

 lnformatiebrochure Pluspunt   •   3
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4   •  lnformatiebrochure Pluspunt

Karakteristiek voor Pluspunt is het 

evenwichtig rekenen: er is aandacht voor 

het verwerven van inzicht, maar er wordt 

ook veel geoefend om vaardigheden in 

te slijpen. Daarbij wordt de lesstof in 

duidelijke, kleine stappen aangeboden. 

Ieder onderwerp wordt gedurende twee 

blokken aangeboden en dan pas getoetst. 

Zo geeft Pluspunt kinderen een solide 

rekenbasis voor hun verdere ontwikkeling.

Kerndoelen
Pluspunt voldoet aan alle kerndoelen rekenen, 

aan de tussendoelen uit TAL (Tussendoelen Annex 

Leerlijnen) en sluit aan op de Cito-toetsen.

Referentieniveaus 1F en 1S
De referentieniveaus 1F en 1S (commissie Meijerink, 

2008) zijn volledig en zichtbaar verwerkt in de 

methode:

  1F    1S   1S +

Twee blokken oefenen, dan toetsen
De kinderen oefenen altijd gedurende twee blokken 

met een rekenonderwerp alvorens het getoetst 

wordt. In het ene blok worden de rekenonderwerpen 

geïntroduceerd, uitgelegd en geoefend. In het 

volgende blok komen de rekenonderwerpen terug 

en worden ze nog een keer uitgelegd, geoefend en 

dan pas getoetst. Zo bestaat een blok altijd uit een 

combinatie van nieuwe stapjes en herhaling van 

eerdere stapjes. Tijdens een instructieles komen 

altijd twee doelen aan bod: een nieuw doel en een 

toetsdoel. Deze twee doelen worden de volgende 

dag zelfstandig geoefend. 

Evenwichtig rekenen
Bij goed rekenonderwijs is er aandacht voor het 

verwerven van inzicht en voor het oefenen van 

vaardigheden. Pluspunt biedt dat beide: evenwichtig 

rekenen! Er is veel aandacht voor oefenen, herhalen 

en automatiseren. Cijferen krijgt veel aandacht, 

en wordt geleidelijk opgebouwd tot uiteindelijk de 

klassieke staartdeling verschijnt. Tegelijkertijd zijn de 

goede dingen van het realistisch rekenen behouden, 

zoals het werken met modellen als de getallenlijn en 

de verhoudingstabel. Bij contexten is het taalgebruik 

eenvoudig, zodat de taal zo min mogelijk een 

obstakel is voor taalzwakke kinderen.

lnhoud en didactiek
In duidelijke kleine stappen op het doel af
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Structureel oefenen en herhalen
Aan het begin van elke les oefenen en herhalen de 

kinderen lesstof die al eerder is behandeld. Dat 

gebeurt zelfstandig met automatiseringsoefeningen, 

maar ook samen in het onderdeel Samen oefenen. 

De speelse en interactieve oefeningen zijn 

geschreven door Julie Menne, de auteur van Met 

Sprongen Vooruit. Door structureel te oefenen 

en te herhalen kunnen de kinderen hun geleerde 

vaardigheden goed onderhouden en automatiseren.  

Eén oplossingsstrategie voor 
rekenzwakke kinderen
Met Pluspunt is de rekenles geen eenrichtings-

verkeer. Integendeel. Tijdens de instructie is er

aandacht voor het uitwisselen van oplossings-

strategieën en het reageren op elkaars ideeën. 

Kinderen leren veel van die interactie. Toch hebben 

rekenzwakke kinderen vaak meer sturing nodig. 

Zij leren één oplossingsstrategie.

Zelfstandig werken
Pluspunt zorgt ervoor dat de kinderen écht zelfstandig 

kunnen werken. De opgaven voor het zelfstandig 

werken sluiten perfect aan op de voorafgaande 

instructie. De kinderen oefenen de twee doelen uit 

de instructie (nieuw doel en toetsdoel) en gebruiken 

daarbij dezelfde oefenvormen. De opgaven staan 

bovendien in korte eenduidige taal beschreven. In 

groep 3 en 4 werken de kinderen met werkboekjes in 

plaats van lesboeken. Zo zijn ze geen onnodige tijd 

kwijt aan het overschrijven van opgaven en kunnen 

ze zich concentreren op waar het echt om gaat: leren 

rekenen!

Systematische herhaling in groep 8
In de tweede helft van groep 8 wordt eerder 

behandelde lesstof systematisch herhaald, per 

rekenonderwerp. Zo blijft het niveau van de kinderen 

op peil en worden ze optimaal op de brugklas 

voorbereid.

 

 
 Reken uit.

 Doe het snel.
Les 8

14 – 12 = …………

12 –  7 = …………

19 – 16 = …………

13 – 6 = …………

15 – 7 = …………

17 – 9 = …………

14 –  7 = …………

15 –  8 = …………

19 – 11 = …………

13 – 9 = …………

17 – 8 = …………

18 – 9 = …………
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“Pluspunt is een 

overzichtelijke methode 

met duidelijke 

leerlijnen.”

Hester Jaspers-Faijers, 

leerkracht groep 4, 

CBS De Linde, Vroomshoop

Structuur en organisatie
Opbouw en organisatie met speels gemak

Pluspunt maakt door zijn gevarieerde 

werkvormen en leuke vormgeving een 

speelse indruk. ‘Onder de motorkap’ is de 

methode echter zorgvuldig opgezet. Vanaf 

het jaarprogramma tot de les is Pluspunt 
in duidelijke stappen opgebouwd.

Organisatie van het leerjaar
Elk jaar bestaat uit 12 blokken van drie weken. 

Er is dus lesstof voor 36 weken. Bij een leerjaar van 

40 weken geeft dat een prettige vier weken ruimte. 

Organisatie van een blok
Elk blok duurt drie weken en bestaat uit 15 lessen.  

Week Les Soort les

1 Les 1 t/m 11 Instructie, oefenen en 
herhalen

2 Les 12 Toets

3 Les 13 t/m 15 Remediëren, herhalen en 
verrijken

lnstructie, oefenen en herhalen
In les 1 t/m 11 krijgen de kinderen instructie en 

oefenen ze de lesstof. Ook wordt lesstof uit vorige  

blokken herhaald.

Toets
In les 12 van elk blok maken de kinderen een toets.

Het resultaat van de toets bepaalt de planning 

van de lessen na de toets. Pluspunt heeft handige 

registratiebladen waarop u een groepsoverzicht 

maakt van de resultaten van alle kinderen.

Op basis daarvan vult u per kind een taakbriefje 

in met een overzicht van wat het gaat doen. De 

registratiebladen en taakbriefjes zijn ook digitaal 

beschikbaar op www.mijnmalmberg.nl
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Na de toets
De lessen 13, 14 en 15 na de toets zijn bedoeld 

voor remediëring, herhaling en verrijking. 

Organisatie van een week
Elke week heeft vijf rekenlessen van 50 à 60 

minuten. Er zijn afwisselend leerkrachtgebonden 

lessen en lessen zelfstandig werken. 

Combinatiegroepen
Leerkrachtgebonden lessen en lessen zelfstandig 

werken worden systematisch afgewisseld. Daardoor 

is Pluspunt heel geschikt voor combinatiegroepen.

Organisatie van een les
De opbouw van de lessen is als volgt:  

Dag Soort les

Maandag Leerkrachtgebonden

Dinsdag Zelfstandig werken

Woensdag Leerkrachtgebonden

Donderdag Zelfstandig werken

Vrijdag Zelfstandig werken

Leerkrachtgebonden les

 Zelfstandig

Met de leerkracht

 Zelfstandig

   

Les zelfstandig werken

Met de leerkracht

 Zelfstandig

Met de leerkracht
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8   •  lnformatiebrochure Pluspunt

Differentiatie
Goed differentiëren motiveert

Goed differentiëren laat kinderen leren op 

hun eigen niveau, en zorgt tegelijkertijd 

dat de groep bij elkaar blijft. Daardoor 

blijven de kinderen individueel én als groep 

gemotiveerd. Pluspunt biedt differentiatie 

op drie niveaus. De duidelijke structuur en 

de overzichtelijke handleiding maken het u 

gemakkelijk!

Differentiatie groeit mee
Pluspunt biedt in alle jaargroepen differentiatie op 

drie niveaus. Deze groeit met de kinderen mee. In 

het begin wordt de groep zoveel mogelijk bij elkaar 

gehouden. In de hogere jaargroepen worden de 

niveauverschillen vaak groter. Hier is de differentiatie 

nog verder uitgewerkt. 

8   •  lnformatiebrochure Pluspunt

“Handig dat er één oplossings-

strategie voor rekenzwakke 

kinderen is.”

Karin Janssen-Meurs, leerkracht BS De Kleine Wereld, Vaals
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Differentiatie in groep 3 t/m 5

De instructie is klassikaal voor de hele groep, met 

verlengde instructie voor de rekenzwakke kinderen. 

Bij het zelfstandig werken zijn extra plusopgaven 

opgenomen, aangeduid met drie sterren. Na de toets 

gaan de kinderen afhankelijk van hun resultaten op 

verschillende onderwerpen remediëren, herhalen of 

verrijken.  

Differentiatie in groep 6

In groep 6 is de instructie ook klassikaal, met voor 

de rekenzwakke kinderen verlengde instructie. 

Het zelfstandig werken doen de kinderen vanaf nu 

echter op hun eigen niveau. Het minimumniveau is 

aangeduid met één ster, het basisniveau met twee 

sterren en het plusniveau met drie sterren. 

Differentiatie in groep 7 en 8

In groep 7 en 8 werken de kinderen ook op hun 

eigen niveau, maar gaat de differentiatie nog een 

stap verder. De differentiatieniveaus vallen nu 

samen met de referentieniveaus: 

  1F    1S   1S +

Er is instructie op de twee eindniveaus: eerst voor 

de hele groep op 1F-niveau en dan voor de basis- en 

plusgroep op 1S-niveau.

Differentiatie in alle groepen
Preteaching

De Pluspunt-handleiding bevat aanwijzingen voor 

preteaching per blok. U kunt kinderen die dat 

nodig hebben voorafgaand aan het blok kennis 

laten maken met de rekenonderwerpen en de 

bijbehorende begrippen uit dat blok.

Verlengde instructie

Rekenzwakke kinderen krijgen na de klassikale

instructie de verlengde instructie. Hiervoor is tijd 

gepland binnen de rekenles. De verlengde instructie 

is duidelijk en praktisch in de handleiding uitgewerkt.

Er wordt één oplossingsstrategie aangeboden.

Minimum- en compactingroute

In de algemene handleiding staan aanwijzingen voor 

het eenvoudig uitstippelen van een compactingroute 

voor rekensterke kinderen en een minimumroute 

voor kinderen die juist veel moeite met rekenen 

hebben.

 lnformatiebrochure Pluspunt   •   9
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10   •  lnformatiebrochure Pluspunt

Materialen
Duidelijke materialen

Leerkrachtenmap
De leerkrachtenmap is een ringband met een 

algemene handleiding, de leshandleiding en 

kopieerbladen.

Leerlijnenboek
Er is een leerlijnenboek per jaargroep. Daarin staan 

alle leerlijnen overzichtelijk en 

compleet beschreven met een didactische 

toelichting en heldere voorbeelden. 

Lesboek
Het lesboek wordt gebruikt in de leerkrachtgebonden 

lessen. Elke les bestaat uit twee duidelijke pagina’s 

naast elkaar.

Opdrachtenboek
Hiermee werken de kinderen 

tijdens de lessen zelfstandig 

werken. De opgaven zijn 

helder en sluiten precies aan 

op de voorgaande instructie. 

Kinderen kunnen er goed 

zelfstandig mee aan de slag.

10   •  lnformatiebrochure Pluspunt

leerkrachtenmap groep 6krachtenmap groep 6p groepp 6

De Pluspunt-materialen zijn duidelijk. Door de 

heldere handleiding ziet u in één oogopslag hoe 

de les is opgebouwd. De boeken hebben een 

vaste opbouw. Iedere les staat steeds op twee 

pagina’s naast elkaar. Duidelijk! 

          Overzicht

groep 1 en 2 3 en 4 5 6 t/m 8

basispakket

leerkrachtenmap 1 1 1 1

leerlijnenboek 1 1 1

lesboek  1 1

opdrachtenboek  1 2

werkboek basis 1 6 1 1

toetsboek 1 1 1

antwoordenboek 3 2 2

aanvullende materialen

werkboek pluspunters 1 1 1

antwoordenboek 

pluspunters
1 1 1

werkboek minimum   1

werkboek plus   1

digibordboeken 1 1 1

digibordlessen 1 1 1 1

oefensoftware 1 1 1 1

toetssoftware 1 1 1

registratiesoftware (gratis) 1 1 1 1

Leerkrachtenmap
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“De handleiding is zeer 

duidelijk.”

Jet Eiling, leerkracht groep 5, OBS De Zuidpolder, 

Haarlem

Werkboek
Het werkboek bevat werkvormen en opgaven die zich 

niet makkelijk in een schrift laten overnemen. De 

kinderen werken erin tijdens de lessen zelfstandig 

werken. In groep 6 t/m 8 zijn er werkboekjes op drie 

niveaus. Ieder kind werkt in een van de 

werkboekjes.

Groep 3 en 4: werkboekjes
In groep 3 en 4 werken de kinderen alleen met werk-

boekjes in plaats van een lesboek en opdrachten-

boek. Zo zijn ze geen onnodige tijd kwijt aan het 

overschrijven van opgaven.

Rekenrace
Voor groep 6 t/m 8 is er Rekenrace. Dit is een 

stevig opzetboek met een vraag-antwoordspel om 

de basale rekenvaardigheden te oefenen. Op drie 

niveaus!

Kwartaaltoetsen
Pluspunt heeft naast de gebruikelijke 

methodetoetsen nu ook Kwartaaltoetsen. Deze 

zitten voor groep 3 t/m 8 in één schoolbrede 

kopieermap. De Kwartaaltoetsen bieden extra inzicht 

in de beheersing van de lesstof en zijn een goede 

voorbereiding op de Cito-toets. 

 lnformatiebrochure Pluspunt   •   11
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Lesboek Opdrachtenboek Werkboek Toetsboek
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lCT
Praktische ICT

De software bij Pluspunt biedt optimale 

ondersteuning en is heel eenvoudig in het 

gebruik. De digibordsoftware volgt precies 

de lesfases. Alles staat al voor u klaar 

zodat u zich helemaal kunt concentreren 

op de les. De oefensoftware schakelt 

automatisch tussen drie niveaus. Ook de 

toetsen zijn digitaal beschikbaar.  

Digibordsoftware
De digibordsoftware is een digitale uitwerking van de 

lessen zoals die zijn beschreven in de handleiding.

Er staat altijd 1 opgave in beeld. Zo heeft u 

veel ruimte om te schrijven. Waar nodig is al 

een interactief rekenmodel bij de opgave voor u 

klaargezet. U kunt zich daardoor helemaal richten op 

uw les en de klas.

Oefensoftware
Elk blok in Pluspunt heeft bijpassende 

oefensoftware. Dit zijn leuke opgaven waarmee de 

kinderen alle behandelde rekenonderwerpen nog 

eens extra oefenen. 

Tijdens het werken past het computerprogramma 

zich automatisch aan het niveau van het kind aan. 

U kunt de oefeningen ook selecteren op leerlijn. 

Bijvoorbeeld: als een kind moeite heeft met breuken, 

kunt u eenvoudig alle breukenoefeningen selecteren 

en het kind daarmee gericht aan de slag laten gaan. 

12   •  lnformatiebrochure Pluspunt

Digibord software

Oefen software
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Toetssoftware
De toetssoftware bevat dezelfde toetsen als 

het toetsboek: een bloktoets en vanaf groep 4 

tempotoetsen. Bovendien heeft elke toets een 

tweede versie, de zogenaamde schaduwtoets. 

U kunt de schaduwtoets inzetten als pretoets voor 

compacten en als herhalingstoets na remediëren.

Het grote voordeel van de digitale toets is dat deze 

u de correctie en registratie uit handen neemt. 

Bovendien maakt het programma op basis van 

de toetsresultaten automatisch een te printen 

taakbriefje per kind voor remediëring, herhaling 

of verrijking in de lessen na de toets. Dankzij een 

handige koppeling met de oefensoftware kunnen 

per kind de juiste computeroefeningen zelfs worden 

klaargezet. 

Gratis registratiesoftware
De registratiebladen uit de leerkrachtenmap zijn ook 

digitaal beschikbaar. U kunt er de toetsresultaten 

invoeren. De software zorgt dan automatisch voor 

een groepsoverzicht en voor een automatisch 

taakbriefje per kind voor de week na de toets. 

U kunt de regristratiesoftware downloaden op 

www.mijnmalmberg.nl

 lnformatiebrochure Pluspunt   •   13

511315_BW.indd   13 05-06-13   12:08



Kleutermaterialen

Kleuters leren vooral door spelen, 

ervaren en ontdekken. Precies dat is 

het uitgangspunt van het Pluspunt 
kleuterpakket. 

Pluspunt kleuterpakket
De basis van het Pluspunt kleuterpakket is een 

map met daarin ideeën en suggesties voor 

rekenactiviteiten en rekenspelletjes in groep 1 en 2. 

Met het Pluspunt kleuterpakket maken de kleuters 

spelenderwijs maar doelgericht kennis met rekenen 

en worden ze optimaal voorbereid op Pluspunt in 

groep 3 en verder. Naast de map bestaat het pakket 

uit een werkboekje voor groep 2, getalkaarten 

en handpop Billie de Hond. Er is bijbehorende 

digibordsoftware en oefensoftware.
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 lnformatiebrochure Pluspunt   •   15

Kleuterplein
Wilt u een kleuterpakket dat meer biedt dan 

rekenen alleen? Kleuterplein combineert de 

ontwikkelingsgebieden rekenen, taal, wereldoriëntatie, 

motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek en 

voorbereidend schrijven. Kleuterplein werkt doelgericht 

aan alle ontwikkelingsgebieden, dus ook aan de 

rekenvaardigheden van de kinderen, en garandeert 

zo een goede aansluiting op Pluspunt in groep 3 en 

verder. 

511315_BW.indd   15 05-06-13   12:08



Iedere les bestaat 

uit twee pagina’s 

naast elkaar in de 

handleiding.

Bovenaan de pagina 

staat welk materiaal 

nodig is en welke 

doelen behandeld 

worden.

Iedere les heeft een 

vaste opbouw, en 

is stap voor stap 

opgebouwd.

De pagina’s uit de 

leerlingboeken zijn 

afgebeeld.

Er worden bord-

voorbeelden gegeven.

Voorbeeldpagina’s
Handleiding

Handleiding groep 5, blok 1, les 3 (leerkrachtgebonden les)

16   •  lnformatiebrochure Pluspunt
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Er staan praktische 

aanwijzingen voor 

differentiatie.

Verlengde instructie 

staat duidelijk 

beschreven.

 lnformatiebrochure Pluspunt   •   17
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Voorbeeldpagina’s
Handleiding

Groep 5, handleiding

Iedere les bestaat 

uit twee pagina’s 

naast elkaar in de 

handleiding.

Bovenaan de pagina 

staat welk materiaal 

nodig is en welke 

doelen behandeld 

worden.

De pagina’s uit de 

leerlingboeken zijn 

afgebeeld.

Er worden bordvoor-

beelden gegeven.
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Er staan praktische 

aanwijzingen voor 

differentiatie.

 lnformatiebrochure Pluspunt   •   19
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6

Samen 77.

Klopt dat?

Geef 
35 terug!

?

1 Reken uit.

2 Reken uit.

blok 1  les 3

16 + 32 =
23 + 25 =
48 + 51 =
37 + 61 =
58 + 23 =

93 – 21 =
87 – 37 =
70 – 24 =
45 – 40 =
33 – 15 =

22 + 16 + 45 =
63 + 19 + 32 =
51 + 36 + 24 =
48 + 29 + 35 =
37 + 47 + 27 =

54 + 23 =
68 + 35 =
80 + 37 =

  77 – 58 =
  43 – 26 =
110 – 22 =

30 + 12 + 25 =
41 + 62 + 13 =
11 + 33 + 44 =

Groep 5, lesboek

Iedere les bestaat 

uit twee pagina’s 

naast elkaar.

Met opgave 1 en 2

geeft u instructie 

over een nieuw 

rekenonderwerp.

Voorbeeldpagina’s
Lesboek
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7

40 + 50?
Ik denk aan 4 + 5.

40 + 50?
Ik doe: 40

+50
90

40 + 50?
Ik doe:

En als 
de kapitein mij 
40 geeft?

40 90

+ 50

40

50

3 Reken uit.

4 Reken uit.

5 Samen 200.
 Kies steeds twee getallen.
 Doe het zo:

 

 e Maak op zo veel mogelijk manieren 200. 
  Kies getallen uit alle groepen.

les 3  blok 1

30 + 30 =
60 + 60 =
40 + 40 =
40 + 50 =
60 + 30 =
20 + 50 =

  80 – 40 =
  90 – 60 =
  70 – 30 =
140 – 60 =
130 – 80 =
150 – 70 =

50 + 50 =
80 + 80 =
70 + 70 =
60 + 50 =
40 + 30 =

  70 – 60 =
180 – 50 =
200 – 50 =
130 – 20 =
190 – 90 =

  80 + 50 =
110 + 70 =
140 + 30 =
  70 + 60 =
  20 + 90 =

120 – 50 =
110 – 40 =
160 – 90 =
140 – 60 =
130 – 70 =

10

110

20

190140 110 120

130
7050

150

7080

120 6040

a 80 + 120 = 200

dcba

Met opgave 3 geeft 

u instructie over een 

rekenonderwerp dat 

in het blok getoetst 

wordt, en verlengde 

instructie voor de 

rekenzwakke kinderen.

Opgave 4 en 5 zijn 

voor zelfstandig 

werken.

De opgaven zijn 

helder en duidelijk. De 

kinderen snappen wat 

ze moeten doen.
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blok 2  les 2

8 Ga verder op bladzijde 18 van het opdrachtenboek.

 

 
1  Maak sprongen van 100, 10 en 1.

 Laat zien hoe je springt.

 a Spring naar 345.

 b Spring naar 285. 

 c Spring naar 298. 

 d Spring 344 verder. 

 e Spring 187 verder. 

 

 
2  Waar ongeveer?

 Maak vast aan de getallenlijn.

 

 
3  Vul de lege kaartjes in.

 Kies uit: 360, 380, 405, 410, 320, 370, 475, 375, 445, 425.

65056042545034029035022515075

700 800 900

960910825880750790725740680625

400 600200 500300100

a

b

0

0

175

175

0

500350

330

450400

0

495

100 200 300 340 345

700

+ 40 +5+100 +100 +100

600

300

De kinderen werken 

zelfstandig in het 

werkboek.

Er staan opgaven in 

die zich niet makkelijk 

in een schrift laten 

overnemen.

Voorbeeldpagina’s
Werkboek

Groep 5, werkboek
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Handige verwijzingen 

naar het opdrachten-

boek. Kinderen kunnen 

zelfstandig verder 

werken.

les 4  blok 2

 Ga verder op bladzijde 19 van het opdrachtenboek. 9

 

 
1  a Reken uit. b  Vul in.

5 +  7 = .................

8 +  3 = .................

6 + 13 = .................

8 +  9 = .................

0 + 15 = .................

37 + 20 = .................

96 + 40 = .................

54 + 25 = .................

13 + 56 = .................

44 + 33 = .................

 47 + 37 = .................

108 +  7 = .................

 85 + 29 = .................

 70 + 44 = .................

 49 + 67 = .................

+ 35

40

15

57

81

87
 

 
2  a Reken uit. b  Vul in.

20 – 11 =  .................

18 –  9 =  .................

15 –  7 =  .................

17 –  8 =  .................

19 –  0 =  .................

 64 – 40 =  .................

 86 – 32 =  .................

 44 – 34 =  .................

106 – 18 =  .................

 85 – 83 =  .................

 96 –  60 =  .................

 81 –  29 =  .................

 48 –  24 =  .................

109 –  11 =  .................

105 – 100 =  .................

– 35

100

39

75

91

114

 

 
3  Hoeveel punten hebben ze samen?

 Reken uit. Doe het handig.

Job Epke Ali samen

spel 1 25 10 75

spel 2 40 15 60

spel 3 20 18 80

spel 4 35 15 50

spel 5 15 48 15

Puk Roos Kas samen

spel 1 34 16 50

spel 2 17 18 33

spel 3 29 44 31

spel 4 48 22 34

spel 5 58 27 23

a b
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4

blok 1

1 Maak sprongen van 100, 10 en 1.
Teken de getallenlijnen in je schrift. 
Doe het zo:

2 Zet de piraten in de goede boot.
Kijk naar het getal op de boot.
Doe het zo:  
boot 200: 211, ...

3 Wat staat er op de kaartjes?
Kies uit: 125, 50, 630, 570, 230, 320, 880, 150, 440, 770.
Doe het zo: 
a 50

Kijk naar de sprongen.
Ga zo 4 sprongen door.
Schrijf de rijen in je schrift.

les 2

0 1000

c e g j

100 200 300 400 500 600 700 800 900

a db if h

4

a Spring vanaf 0 naar 225. 
b Spring vanaf 0 naar 333.
c Spring vanaf 0 naar 198.
d Spring vanaf 0 naar 719.
e Spring 623 verder vanaf 80. 

+ 20 + 5
+ 100+ 100

100 200 220

a 10 – 20 – 21 – 31– 32
b 100 – 200 – 201– 301 – 302
c 100 – 200 – 190 – 290 – 280
d Maak nu zelf ook zo’n rij.

Groep 5, opdrachtenboek

Voorbeeldpagina’s
Opdrachtenboek 

De kinderen werken 

zelfstandig in het 

opdrachtenboek.

De opgaven zijn 

helder en duidelijk. 

De kinderen snappen 

wat ze moeten doen.

Voor rekensterke 

kinderen zijn er 

plusopgaven.
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5

blok 1les 4

1 a Reken uit.

2 a Reken uit.

Neem de driehoeken over en vul verder in.3

.....

..... .....

110150 200

130

..... 60

.....180 .....

70

30 .....

.......... 120

70

10 60

.......... 100

– 27

100

29

87

44

111

+ 27

10

23

27

45

94

b Neem over en vul in.

7 +  8 =
9 +  4 =
4 + 15 =
5 +  7 =
0 + 19 =

27 + 10 =
84 + 30 =
43 + 31 =
17 + 62 =
33 + 33 =

 39 + 17 =
103 + 12 =
 57 + 29 =
 90 + 14 =
 49 + 65 =

20 – 19 =
16 –  8 =
14 –  5 =
17 –  3 =
19 – 18 =

 74 –  30 =
 94 –  12 =
 46 –  34 =
113 –  19 =
 70 –  65 =

 87 –  40 =
 72 –  29 =
 28 –  14 =
 91 –  11 =
110 – 100 =

b Neem over en vul in.
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96

blok 11  oefenen

in : 4 uit

32

20

36

28  

24  

in : 5 uit

40

25  

5

20  

 35  

in : 6 uit

36  

48

66  

 7

9

in : 7 uit

 35  

49

77  

 9

 8

 

 
 Vul in.Les 3

× 1   4 3   2 5 7

  24

  21  

  16

  45

× 6  8  10  

2  24

3  27

4   

5 35

Vul in.

68 + 29 = …………

49 + 22 = …………

58 + 37 = …………

43 + 38 = …………

48 + 47 = …………

87 + 76  = …………

58 + 46  = …………

64 + 59  = …………

39 + 20  = …………

37 + 26  = …………

223 + 9 = …………

336 + 5 = …………

711 + 9 = …………

484 + 7 = …………

547 + 6 = …………

352 + 8 = …………

934 + 7 = …………

667 + 6 = …………

554 + 9 = …………

466 + 5 = …………

410 + 120 = …………

166 + 110 = …………

320 + 130 = …………

570 + 170 = …………

230 + 230 = …………

 

 
 Reken uit.Les 6

Groep 5, werkboek

Voorbeeldpagina’s
Werkboek

De leerkracht-

gebonden lessen 

beginnen met 

10 minuten 

automatiseren. 

Deze oefeningen 

staan achter in het 

werkboek handig bij 

elkaar.
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  97

oefenen  blok 11

Samen 100 of 1000.
Vul in.

  100

 74  ................

 69  ................

 51  ...............

 83  ...............

  100

 43  ................

 38  ................

 72  ...............

 85  ...............

  1000

 390  ................

 560  ................

 680  ...............

 820  ...............

  1000

 420  ................

 550  ................

 740  ...............

 870  ...............

 

 
 Reken uit.Les 8

63 – 38 = …………

90 – 18 = …………

21 – 15 = …………

82 – 36 = …………

64 – 17 = …………

61 – 47 = …………

82 – 54 = …………

71 – 44 = …………

76 – 58 = …………

53 – 46 = …………

340 –  8 = …………

110 –  9 = …………

720 –  4 = …………

520 –  6 = …………

 53 – 46 = …………

810 – 3 = …………

530 – 5 = …………

840 – 9 = …………

850 – 7 = …………

620 – 4 = …………

930 – 200 = …………

850 – 430 = …………

790 – 330 = …………

496 –   7 = …………

921 –   2 = …………

28 : 4 = …………

36 : 9 = …………

21 : 7 = …………

49 : 7 = …………

36 : 6 = …………

45 : 5 = …………

14 : 7 = …………

42 : 7 = …………

64 : 8 = …………

72 : 9 = …………

36 : 6 = …………

81 : 9 = …………

24 : 3 = …………

42 : 6 = …………

36 : 4 = …………

40 : 5 = …………

54 : 9 = …………

48 : 6 = …………

56 : 8 = …………

49 : 7 = …………

72 : 8 = …………

54 : 6 = …………

32 : 4 = …………

56 : 7 = …………

63 : 9 = …………

Reken uit.
Doe het snel.
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Verschillen met de vorige versie

28   •  lnformatiebrochure Pluspunt

lnhoud en didactiek
•  Stapsgewijze opbouw: instructie - oefenen - 

toetsen - herhalen 

•  Elk rekenonderwerp wordt gedurende twee 

blokken geoefend, dan pas getoetst  

•  Veel oefenen en automatiseren, zowel 

individueel als klassikaal 

• Echt zelfstandig werken met duidelijke opgaven

• Eenvoudig en consequent taalgebruik

•  Elk rekenonderwerp wordt extra geoefend in de 

oefensoftware 

Differentiatie
•  Preteaching voor taal- en/of rekenzwakke kinderen

•  Verlengde instructie is praktisch en systematisch 

uitgewerkt

•  Rekenzwakke kinderen leren één oplossings-

strategie

• Minimumroute voor rekenzwakke kinderen

• Extra werkboek pluspunters voor snelle rekenaars

• Compactingroute voor zeer rekensterke kinderen

•  Altijd twee onderwerpen in de instructie, die 

meteen de volgende dag worden geoefend

•  Na de toets: per rekenonderwerp remediëring, 

herhaling en verrijking 

•  Groep 6 t/m 8: werkboeken op drie niveaus

• Groep 7 en 8: instructie op twee niveaus

Materiaal
•  Geen lesboek en opdrachtenboek in groep 3 en 4: 

alle lessen staan in werkboeken

•  Geen apart plusboek meer: de plusbladen zijn 

opgenomen in het opdrachtenboek

•  Sterk verbeterde handleiding: in kleur, stap 

voor stap door de les, met weergave van het 

leerlingmateriaal 

•  Gratis registratiesoftware voor registratie en 

planning na de toets op www.mijnmalmberg.nl

511315_BW.indd   28 05-06-13   12:08



 lnformatiebrochure Pluspunt   •   29 lnformatiebrochure Pluspunt   •   29

511315_BW.indd   29 05-06-13   12:08



30   •  lnformatiebrochure Pluspunt

Aansluitend materiaal
Prima te gebruiken naast Pluspunt

De extra rekenmaterialen van Malmberg 

zijn prima te gebruiken naast Pluspunt. 
Verwijzingen naar Maatwerk rekenen en 

Kien rekenen zijn standaard in de Pluspunt 
handleiding opgenomen. Handig!

 

Maatwerk rekenen 
Remediërend rekenprogramma voor 

kinderen die achterblijven in hun 

elementaire rekenvaardigheden.

30   •  lnformatiebrochure Pluspunt

Kien rekenen 
Extra uitdaging voor 

goede en snelle rekenaars.
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BREUKEN

Tellers en noemers

naam: __________________________________

 lnformatiebrochure Pluspunt   •   31

Oefenboekjes rekenen 
per halfjaar
Extra oefening voor alle kinderen. Alle 

rekenonderwerpen komen aan bod.

Plussen en minnen, 
Eenmaal andermaal, 
Tellers en noemers,
Onder elkaar 
Oefenboekjes voor het extra 

oefenen van specifi eke 

rekenvaardigheden.

Plussen 
en minnen

naam: __________________________________

OPTELLEN EN AFTREKKEN

12

sen
minn Eenmaal 

andermaal

VERMENIGVULDIGEN naam: __________________________________

13-02-12   11:56O
nd

er elkaar

naam: __________________________________CIJFEREN

s Teeeelllers 

aa

O
nd

er elkaar

naam: __________________________________

KOLOMSGEWIJS REKENEN

13-02-12   11:56
13-02-12   11:56
11333-3-02020202--112 2 1111::56565566

_________________

O
nnndddd

e

naam: _________________________________

REKEEENNNEENN

VERMENIGVULDIGEN naam: __________________________________

Eenmaal 
andermaal
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Meer weten over Pluspunt?

Zichtzending
Vraag een gratis zichtzending van Pluspunt aan. 

Met deze zichtzending kunt u de lesmaterialen 

geheel vrijblijvend vier maanden op school 

uitproberen. Gebruik de antwoordkaart in deze 

brochure!

Voorlichting op school
Onze voorlichters komen graag langs bij u op 

school om Pluspunt toe te lichten en uw vragen te 

beantwoorden, afgestemd op uw schoolsituatie. 

Deze voorlichting is geheel gratis en op maat. Zo 

kunt u een zorgvuldig afgewogen beslissing nemen.

Telefonische voorlichting
Onze medewerkers van de afdeling Voorlichting 

staan u graag telefonisch te woord over Pluspunt. 

U kunt ze bereiken via (073) 628 87 22.

Uitgeverij Malmberg

Magistratenlaan 138 

Postbus 233 

5201 AE 's-Hertogenbosch

Bestellen en prijzen
Voor meer informatie over prijzen en bestellingen 

kunt u contact opnemen met uw schoolleverancier 

of met de afdeling Klantenservice van Malmberg 

op telefoonnummer (073) 628 87 22. E-mail: 

klantenservice.bao@malmberg.nl

lnternet
Op www.pluspunt-malmberg.nl vindt u meer 

informatie, referentiescholen, antwoorden op 

veelgestelde vragen en nog veel meer. 

Op www.mijnmalmberg.nl vindt u veel bruikbare en 

praktische informatie om het werken met Pluspunt 

nog leuker en makkelijker te maken.

 Blijf op de hoogte via @MalmbergRekent
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Mijn Malmberg, alles binnen handbereik!

Op Mijn Malmberg vindt u praktische hulpmiddelen bij de 
Malmbergmethodes, zoals groepsplannen, jaarplanningen, 
leerlijnoverzichten en didactische achtergrondinformatie.Mijn Malmberg helpt u verder! 

Schrijf u nu gratis in op www.mijnmalmberg.nl
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ISBN 978 90 345 3724 9

505295

  INFORMATIEBROCHURE
Rekenen  |   Groep  1  tot  en  met  8

Dat is duidelijk!

Stapsgewijze opbouw met veel oefenen en herhalen

Speelse oefeningen

Soepel differentiëren op drie niveaus

Supersterke organisatie

Pluspunt. Dat is duidelijk!

Dat is duidelijk!
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