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Een	  lijn	  in	  de	  getallenlijn	  	  
Waarom	  een	  getallenlijn?	  
In de dagelijkse onderwijspraktijk zijn diverse getallenlijnen te vinden. Iedereen heeft 
er een idee over, knutselt een zondagmiddag met karton en lamineerapparaat en 
hup, aan de wand: de getallenlijn. Uitgevers hebben ook zo hun ideeën over een 
getallenlijn die past bij hun rekenmethode, inclusief kettingen, rekjes en spelmateriaal. 
Al met al een garantie voor verwarring. Waar gaat het nou eigenlijk om? 

De	  Inhoud	  
Kinderen leren vaak thuis al tellen met behulp van de vingers van de hand: 1-2-3-4-5 
>> 6-7-8-9-10. In hun leefwereld komen cijfers en getallen overal voor: 
digitale/analoge klok, prijslabels, huisnummers, geld, gewicht, hectometerpaaltjes, 
leeftijd, etc. Inzicht in het 10-talligstelsel is voor al deze onderdelen van belang.  

Naast de ‘10’, is de ‘5’ een strategisch onderdeel van het stelsel. In de onderbouw 
gaat ’t op dat punt vaak mis. Iedereen kent het getallenrekje tot 20: 5 witte kralen, 5 

rode kralen. Hiermee leert 
het kind al vroeg dat de 
kleuren wit en rood 
betrekking hebben op 
hoeveelheid 5. Op het 

moment dat de ketting geïntroduceerd wordt, staan de 
kleuren wit en rood opeens voor hoeveelheid 10!! Die 
kleurcode is verwarrend voor de beginnende teller. Doe iets anders leuks met de 
rekenrekjes en ga verder met de ketting. Tip: kind rijgt zelf een ketting met 
verschillende kleuren per 10-tal. 

Waaraan moet een goede getallenlijn voldoen? Duidelijk inzicht geven in het 10-tallig 
stelsel. Met het hoofdaccent op het 10-tal, een nevenaccent op het 5-tal (strategisch 
handig) en eventueel een 2e nevenaccent op de 100. De 0 toevoegen en wie echt in 
kinderen gelooft: de getallen tot -10 links van de 0 zetten (van de thermometer). 
Hiermee kan een kind uit de voeten. Simpel.	  	  

 
Losse getallenlijn ophangen? Zorg voor een ‘spatie’ tussen elk kaartje, anders komt 
er een niet uit te spreken groot getal te staan. Kies verschillende kleuren voor de 5, 
10 en 100. Evt. de kleuren van papiergeld (resp. grijs, rood, groen). Hartstikke 
Leefwereld.  

En dan graag in alle groepen & opdrachten dezelfde getallenlijn gebruiken. Logisch. 

Meer weten? Kijk op https://youtu.be/9Y7gAzTMdMA The Story of Zero. 

	  

Volgende	  stap:	  Spelend	  leren	  met	  de	  getallenlijn.	  Tip:	  Volg	  een	  training	  Ontdekhoek	  


