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INLEIDING 
Muiswerkprogramma’s zijn programma’s voor het onderwijs. De programma’s zijn verkrijgbaar 

als netwerkversie en als web-based versie. Het belangrijkste principe van Muis-

werkprogramma’s is dat een diagnostische toets de student stuurt naar oefenmateriaal dat 

aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw 

oefenen. De docent heeft een scala aan mogelijkheden om leerlingen te sturen en de voortgang te 

bewaken.  

DOELGROEP 
Muiswerk Rekenen op maat 7 is bedoeld voor groep 7 van het basisonderwijs, vergelijkbaar 

niveau van het speciaal basisonderwijs en het 1F niveau VMBO. Het programma richt zich op de 

belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw 

aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van de gebruikte reken-

wiskundemethode. Kinderen kunnen zelfstandig de aanvullende oefenstof verwerken om op 

motiverende wijze een goede beheersing van vaardigheden op te bouwen. Het programma 

voldoet aan alle kerndoelen voor het rekenen en volgt de vaardigheden die kinderen in verschil-

lende jaargroepen op het gebied van rekenen-wiskunde moeten leren: denk aan Cito (het loopt 

synchroon met de Midden- en Eindtoets van het Cito), SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling), 

PPON (Periodieke Peiling Onderwijs Niveau)en de commissie Meijerink. Ook worden de lijnen 

gevolgd die in TAL zijn uitgezet (Tussendoelen Annex Leerlijnen). 

Het programma is met name geschikt voor groepen waarin grote niveauverschillen bestaan en 

voor leerlingen die het ‘gewone’ oefenen niet interessant meer vinden. U kunt de leerlingen op 

verschillende manieren met het programma laten werken en het is naast elke reken-

wiskundemethode te gebruiken. In het programma wordt een onderscheid gemaakt in de basis-

stof die alle leerlingen zouden moeten beheersen (rubrieken A t/m L) en moeilijker keuzestof 

die in de rubrieken M, N en O aan de orde komen om tempoverschillen op te kunnen vangen en 

nog meer uitdagingen aan te kunnen bieden. De volgende domeinen van de leerstof komen aan 

bod: 

• Getalbegrip  

• Bewerkingen 

- hoofdrekenen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen 

- cijferen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen 

• Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen 

• Meten, tijd en geld 

• Meetkunde 

• Tabellen en grafieken 

Er is geen specifieke voorkennis nodig om met het programma te kunnen werken. Enige erva-

ring in het werken met de muis (aanwijzen, klikken, afrollen, slepen) is wel gewenst, en valt 

eventueel snel aan te leren. 
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STRUCTUUR 
Muiswerkprogramma's vormen een oefenomgeving voor computer ondersteund onderwijs. Het 

basisprincipe van Muiswerk is dat een diagnostische toets de leerling stuurt naar oefenmateriaal 

dat aansluit bij de fouten die hij maakte. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot 

opnieuw oefenen. Ook Muiswerk Rekenen op maat 7 is zo gestructureerd. Er kan dus gedifferen-

tieerd mee gewerkt worden.  

In Muiswerk Rekenen op maat 7 wordt aandacht besteed aan een aantal belangrijke aspecten die 

bij reken-wiskundeonderwijs een rol spelen.  

Er zijn 12 rubrieken van elk 3 weken oefenstof, zodat er voor 36 weken oefenstof aan de orde 

komt waarin de noodzakelijke vaardigheden worden geoefend zoals die in de reken-

wiskundemethode aan de orde komen. 

De 12 rubrieken A t/m L staan garant voor de basisstof die elke leerling zou moeten beheersen. 

Daarnaast zijn er 3 rubrieken (M, N en O) waarin verrijkingsstof kan worden geoefend voor 

snellere rekenaars. Hierbij komt het handig rekenen ruimschoots aan de orde met moeilijker 

oefenstof. Het is de bedoeling dat rubriek M als aanvulling bij de rubrieken A t/m D gebruikt kan 

gaan worden; rubriek N als aanvulling bij de rubrieken E t/m H en rubriek O als aanvulling voor 

de rubrieken I t/m L. Deze oefeningen kunt u klaarzetten via de takenmap. 

Na 3 blokken oefenstof volgt steeds een tussentoets. De beide tussentoetsen Z1 en Z2 bevatten 

oefenstof vergelijkbaar met de Cito M7 toets (middentoets). 

De beide tussentoetsen Z3 en Z4 bevatten oefenstof vergelijkbaar met de Cito E7 toets (eind-

toets). 

De Totaaltoets Z5 kunt u gebruiken om het instapniveau van een kind te bepalen bij een indivi-

dueel programma. Natuurlijk is het ook mogelijk hiervoor de 4 tussentoetsen hiervoor te ge-

bruiken. 

Door de opzet en inhoud van de uitlegschermen, bij elke oefening van de verschillende rubrie-

ken, leent het programma zich prima voor het zelfstandig werken.  In de uitlegschermen wordt 

de didactiek zichtbaar vergelijkbaar met de gebruikte reken-wiskundemethode in de jaargroep. 
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Een uitlegscherm bij de uitleg van het afronden op één of twee plaatsen achter de komma in rubriek E oef. 2.  

OMVANG 
Het lesbestand Rekenen op maat 7 bestaat uit 5 toetsen en 56 oefeningen basisstof en 12 oefe-

ningen verrijkingsstof (zie stofoverzicht op blz. 21 en 22). Er zijn 75 uitlegschermen met 

plaatjes, schema’s en tekst. Alle uitlegschermen worden ook uitgesproken. De leerling werkt met 

5 verschillende oefen- en toetsvormen. In totaal zijn in dit lesbestand ruim 1005 variaties van 

opgaven opgenomen, waarvan 190 verrijkingsstof opgaven.  

Het totale pakket bestaat uit de volgende onderdelen: 

• 56 interactieve oefeningen waarbij de basisstof voor Rekenen op maat 7 op gevarieerde 

wijze aan de orde komt en geoefend wordt. 

• 12 interactieve oefeningen verrijkingsstof die aansluitend gemaakt kunnen worden bij elke 4 

rubrieken.  

• 5 toetsen, waarin de basisvaardigheden van het eerste halfjaar en het tweede halfjaar ge-

toetst worden corresponderend met de Cito normen en in de totaaltoets het gehele leerjaar 

getoetst kan worden. 

• Een overzichtelijke handleiding digitaal in pdf-formaat.  

DIAGNOSE STELLEN 
Muiswerk kent toetsen en oefeningen. Oefeningen beperken zich altijd tot een deel van de stof, 

leggen uit, laten voorbeelden zien, laten de leerling oefenen en laten hem weten wat hij goed en 

fout doet. Toetsen laten nooit zien of het antwoord goed of fout was en dekken een breder deel 

van de stof.  

De toetsen van Muiswerk stellen een diagnose. Alle onderdelen van de stof komen gelijkmatig in 

elke toets aan bod; veelgemaakte fouten worden als het ware uitgelokt. De foute en goede ant-

woorden, die gecodeerd zijn, worden opgevangen en gerubriceerd. Zo komt de diagnose tot 

stand. Met behulp van de diagnose  wordt een oefenprogramma op maat  samengesteld. Dat wil 

zeggen: rubrieken waarin fouten werden gemaakt, worden vertaald in oefeningen die de oefen-

stof uit die rubriek aanreiken en oefenen. De leerling wordt door de oefeningen heen geleid die 

zwakke plekken in zijn kennis opvullen. Na het oefenen kan hij opnieuw een toets doen. 
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Het beginscherm van Muiswerk Rekenen op maat 7  met de knop waaronder alle toetsen zitten (Wat weet je al?) en de knop 
waaronder alle oefeningen te vinden zijn. De knop met het persoonlijk oefenprogramma ‘Jouw oefeningen’ verschijnt pas na 
het maken van een toets.  

Het stellen van een diagnose kan ook onderdrukt worden als een docent bijvoorbeeld een toets 

wil geven om een cijfer te bepalen, als het gaat om een evaluatieve toets dus. Zie voor uitleg van 

de overige opties in dit scherm de algemene informatie over Muiswerk. 

TOETSEN 
De toetsen in een Muiswerkprogramma zijn een afspiegeling van de inhoud. Rekenen op maat 7 

heeft vijf toetsen. Deze worden zowel voor diagnose als voor evaluatie gebruikt. De toetsen 

bevragen steeds dezelfde lesinhouden maar zien er elke keer anders uit, want er wordt geput uit 

een groot oefenbestand. Maakt een leerling later de toets voor de tweede keer, dan kan het 

(deels) om andere opgaven en om andere vragen gaan, maar wel altijd om dezelfde basisstof. 

UITLEGSCHERMEN 
De uitlegschermen van Rekenen op maat 7 hebben geen vaste opbouw. De lesstof wordt erin 

uitgelegd en er worden vaak voorbeelden gegeven. Voor een beschrijving van de lesstof, zie 

hieronder. 

INHOUD 
De inhoud van de oefeningen in de rubrieken van Rekenen op maat 7 is gebaseerd op de metho-

dische opbouw bij het rekenen in groep 7.  Er komen diverse basisvaardigheden aan de orde, 

zoals bijvoorbeeld rekenen met ronde getallen, vermenigvuldigen en delen met 10, 100 en 1000. 

Bij elk somtype wordt aparte feedback hiervoor gegeven. 
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Een voorbeeld van feedback op een fout antwoord  van het  rekenen met ronde getallen in oefening A1. 

De kinderen breiden hun kennis van de telrij verder uit tot en met miljarden. Aan de orde komen 

gehele getallen tot en met 1 000 000 000, kommagetallen, breuken en procenten.  
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▪ In groep 6 hebben de kinderen de telrij van gehele getallen verkend tot en met  

1 000 000. In groep 7 oefenen ze hiermee verder en breiden ze hun kennis uit met getallen 

boven de 1 000 000. 

                                      
Een voorbeeld van een oefening met getallen boven de 1 000 000 met spraak in J2. 

▪ Oefeningen op het gebied van kennis van de structuur van de getallenrij tot en met 1 000 

000 000; de notatie in woord en getal. 

 

                                         
Een voorbeeld een oefening m.b.t. de juiste notatie van een getal  uit oefening J1. 

▪ Oefeningen op het gebied van het vormen van een mentale getallenrij tot  

1 000 000 000.  
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Een voorbeeld van een oefening  vorming van een mentale getallenrij tot 1 000000  000 oefening K1. 

▪ Het vermenigvuldigen en delen door 10, 100 en 1000. 

                                       
Een voorbeeld van een oefening vermenigvuldigen met 10, 100 of 1000  in  oefening C1. Weergegeven is ook een feedback-
scherm bij het maken van een fout. 
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Een voorbeeld van een oefening delen door 10, 100 of 1000  in  oefeningC3. Weergegeven is ook een feedbackscherm bij het 
maken van een fout. 

In Rekenen op maat 7 wordt het optellen en aftrekken met gehele getallen en met kommagetal-

len geoefend. 

                                        
Een voorbeeld van een oefening optellen en aftrekken tot 1000 in oefening B5. 
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Een voorbeeld van een oefening optellen en aftrekken tot 1000 in oefening A5. 

Het kolomsgewijs rekenen is een tussenvorm tussen hoofdrekenen en de meest verkorte vorm 

van de bewerkingen op papier. Om op papier te kunnen rekenen, moeten de kinderen de tussen-

antwoorden “in het hoofd” kunnen onthouden. Hiervoor worden als overgang “onthoudgetallen” 

getoond. 

                                        
Een voorbeeld van een oefening cijferend  aftrekken met kommagetallen in oefening B3. 

De basisvaardigheden voor het vermenigvuldigen en delen worden in Rekenen op maat 7 verder 

uitgebouwd. Er is ook aandacht voor het schattend rekenen. 

Ook hier worden onthoudgetallen getoond om de vaardigheid van het “in het hoofd onthouden” 

van getallen te overbruggen. 
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Een voorbeeld van een oefening cijferend vermenigvuldigen  in oefening C4. 

 

                                               
Een voorbeeld van een oefening cijferend delen  in oefening E3. 
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Ook in Rekenen op maat 7 wordt het schatten toegepast in diverse oefeningen: 

                                        
Een voorbeeld van de  oefening schattend vermenigvuldigen in oefening H5. 

De leerlijnen verhoudingen, procenten en breuken zijn niet los van elkaar te zien: elk begrip kan 

alleen goed begrepen worden in samenhang met de andere.  Een belangrijk begrip is hierbij de 

gelijkwaardigheid. Dit betreft zowel het vergelijken van breuken onderling als het omzetten van 

percentages in breuken of verhoudingen (of omgekeerd). De samenhang tussen breuken en 

procenten wordt duidelijk gemaakt met behulp van een dubbele getallenlijn en met een verhou-

dingstabel. 

                                     
Een voorbeeld van een oefening relatie breuken en procenten in oefening A4. 
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Een voorbeeld van een oefening rekenen met procenten in oefening B6. 

                                      
Een voorbeeld van een oefening geldrekenen en  procenten in oefening F4. 
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Een voorbeeld van een oefening verhoudingen en procenten met feedback in oefening B2. 

 

 

In het begin van Rekenen op maat 7 wordt gewerkt met gelijknamige breuken. Kinderen leren 

aanvankelijk de breuken te zien als plaats op een getallenlijn en als een getal tussen hele getal-

len. De antwoorden kunnen vereenvoudigd worden, maar het is aanvankelijk niet noodzakelijk. 

                           
Een voorbeeld van een oefening breuken in een strookmodel in oefening A2. 

De volgende stap is het vergelijken van ongelijknamige breuken. Rekenen met ongelijknamige 

breuken betekent ze eerst gelijknamig maken.  
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Een voorbeeld van een uitlegscherm ongelijknamige breuken in oefening H1. 

Het vermenigvuldigen van breuken komt ook in Rekenen op maat 7 aan de orde: 

                                              
Een voorbeeld van een oefening vermenigvuldigen met breuken in oefening C2. 

Tenslotte worden een aantal andere basisvaardigheden uit de meetkunde (blokkenbouwsels 

met plattegronden, gespiegelde figuren), het meten (metriek stelsel, omtrek- oppervlakte en 

inhoud, grafieken), het klokkijken (analoog en digitaal) en het geldrekenen aan de orde gesteld. 
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Een voorbeeld van een oefening berekenen oppervlakte figuren in oefening G1. 

                                      
Een voorbeeld van een oefening lijngrafieken in oefening G2. 
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Een voorbeeld van een oefening bepalen van de inhoud in oefening H4. 

Tijdens het oefenen kan de uitleg op elk gewenst moment opnieuw nagelezen worden. 
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GEBRUIK VAN DE REKENMACHINE: 
In Rekenen op maat 7 wordt het gebruik van de rekenmachine aangeleerd en geoefend in daar-

toe geschikte oefeningen. De functie van de verschillende toetsen en het geheugen worden 

uitgelegd en geoefend in verschillende oefeningen. 

                                   
Een voorbeeld van een oefening vergelijken van breuken en kommagetallen in oefening J3. 

                                   
Een voorbeeld van een oefening over het gebruik van  de geheugentoetsen en feedback daarbij in oefening D2. 

GEBRUIK VAN MODELLEN: 
Er worden niet alleen diverse gevarieerde oefenvormen (5) in het programma gebruikt teneinde 

de leerlingen gemotiveerd te houden met nieuwe uitdagingen, maar ook wordt er gebruik ge-

maakt van verschillende uitdagende modellen zoals die in de reken-wiskundemethode voorko-

men: tabellen, machientjes en de verhoudingstabel. 
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Een voorbeeld van een machientjesmodel in oefening K3. 
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OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN 
Hieronder volgt een beschrijving van de lesstof uit Rekenen op maat  7: 

Rubriek Oefening Type Uitleg Opgave  

Z Toets 1 Start/Toets A t/m C Meerkeuze 1 20 

  2 Toets D t/m F Meerkeuze 1 16 

  3 Toets G t/m I Meerkeuze 1 22 

  4 Toets J t/m L Meerkeuze 1 18 

  5 Totaaltoets A t/m L Meerkeuze 1 34 

A Blok 1 1 Ronde getallen zoeken Meerkeuze 1 12 

week 1 t/m 3 2 Breuken op de getallenlijn Plaatje klikken 1 21 

  3 Ronde bedragen zoeken Meerkeuze 1 12 

  4 Breuken en procenten Plaatje klikken 1 16 

  5 Sommen tot 1000 Koppelpuzzel 1 12 

B Blok 2 1 De goede optelsom met kommagetallen Meerkeuze 1 12 

week 4 t/m 6 2 Hoeveel procent is het Meerkeuze 1 12 

  3 De goede aftreksom met kommagetallen Meerkeuze 1 10 

  4 Cijferend delen (1) Meerkeuze 1 10 

  5 Machientje sommen tot 1000 Plaatje klikken 1 14 

  6 Procenten in een cirkeldiagram Meerkeuze 1 12 

C Blok 3 1 Kommagetallen keer 10, 100 en 1000 Meerkeuze 1 12 

week 7 t/m 9 2 Vermenigvuldigen met breuken Koppelpuzzel 1 12 

  3 Kommagetallen delen door 10, 100 en 1000 Open vragen 1 12 

  4 De goede keersom met kommagetallen Meerkeuze 1 12 

  5 Waar hoort het getal? Plaatje klikken 1 20 

D Blok 4 1 Cijferend delen (2) Meerkeuze 1 10 

week 10 t/m 12 2 De rekenmachine Meerkeuze 1 21 

  3 Breuken en kommagetallen Meerkeuze 1 14 

  4 Waar komen de hele pizza's? Plaatje klikken 1 15 

  5 De goede keersom met kommagetallen (2) Meerkeuze 1 10 

E Blok 5 1 Kloktijden bepalen Meerkeuze 1 12 

week 13 t/m 15 2 Afronden op één of twee plaatsen achter de komma Open vragen 2 12 

  3 Cijferend delen, ook met rest Meerkeuze 1 10 

  4 Breuken en kommagetallen vergelijken Stenen 1 10 

F Blok 6 1 Kommagetallen op de getallenlijn Plaatje klikken 1 24 

week 16 t/m 18 2 Van minder naar steeds meer zetten Slepen 1 12 

  3 Procenten korting bij prijzen Meerkeuze 1 12 

  4 Welk bedrag hoort bij dat percentage? Plaatje klikken 1 22 

G Blok 7 1 Oppervlakte van hokjesfiguren Meerkeuze 1 12 

week 19 t/m 21 2 Lijngrafieken Meerkeuze 1 12 

  3 Wat krijg je terug? Meerkeuze 1 12 

  4 Gelijknamige breuken Stenen 1 10 

H Blok 8 1 Ongelijknamige breuken Meerkeuze 1 12 

week 22 t/m 24 2 De omtrek bepalen  Meerkeuze 1 12 

  3 De oppervlakte bepalen  Meerkeuze 1 12 

  4 De inhoud bepalen  Meerkeuze 1 12 

  5 De juiste geschatte uitkomst Open vragen 1 12 

I Blok 9 1 Optellen en aftrekken van breuken Meerkeuze 2 12 

week 25 t/m 27 2 Hoeveel euro is het ongeveer? Meerkeuze 1 12 

  3 Vermenigvuldigen en delen met 10 en 100 Plaatje klikken 1 20 

  4 Een blokkenbouwsel kiezen Meerkeuze 1 12 

J Blok 10 1 Wat is de juiste schrijfwijze van het getal? Meerkeuze 1 14 

week 28 t/m 30 2 Getallen tot en met een miljard Plaatje klikken 1 30 

  3 Breuken en kommagetallen vergelijken (2) Stenen 1 10 

  4 Afstanden bepalen in het echt Meerkeuze 1 10 

K Blok 11 1 Grote getallen in volgorde zetten Slepen 1 12 

week 31 t/m 33 2 Diverse afrondingen bij getallen Meerkeuze 1 18 
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  3 Wat is de juiste plaats van het bedrag? Plaatje klikken 1 20 

  4 Afstanden vergelijken Meerkeuze 1 10 

L Blok 12 1 Breuken en kommagetallen Koppelpuzzel 1 12 

week 34 t/m 36 2 Optellen van bedragen met de rekenmachine Meerkeuze 3 10 

  3 Kommagetallen van klein naar groot Slepen 1 10 

  4 Kommagetallen en breuken vergelijken Meerkeuze 1 12 

M Extra blok 1 - 4 1 Drie manieren van handig rekenen bij optellingen Open vragen 1 16 

Verrijkingsstof  2 Pittig vermenigvuldigen met kommagetallen Meerkeuze 1 15 

A t/m D 3 Handig optellen en aftrekken Koppelpuzzel 1 12 

  4 Aftrekkingen tot 1000 Open vragen 1 15 

N Extra blok 5 - 8 1 Procenten korting bij prijzen Meerkeuze 1 12 

Verrijkingsstof  2 Oppervlakte van hokjesfiguren Meerkeuze 1 15 

E t/m H 3 Wat krijg je terug? (2) Meerkeuze 1 14 

  4 De juiste geschatte uitkomst Meerkeuze 1 15 

O Extra blok  1 Niet gelijkwaardige breuken Meerkeuze 1 12 

9 - 12 2 Aantal en prijs van pennen bepalen Plaatje klikken 1 16 

Verrijkingsstof 3 Hoeveel euro is het ongeveer? Meerkeuze 1 14 

I t/m L  4 Afstanden vergelijken Meerkeuze 1 14 
 

  

 

 


