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Voor meer informatie kunt u contact      
opnemen met Ine Geurts, auteur van de       
Grote getallenteller.  
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De Grote getallenteller en de set met 5 
losse tellers kunnen besteld worden via: 
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Getalbegrip in zicht! 

De Grote getallenteller is hét hulpmiddel om 
inzicht in de opbouw van getallen te krijgen 
en het tellen inzichtelijk te maken en te       
begrijpen. Een goed getalbegrip is een     
noodzakelijke  basis voor het vlot en flexibel 
rekenen en vormt een voorbereiding op o.a. 
het optellen en aftrekken. Bij rekenproblemen 
is er vaak sprake van onvoldoende                
getalbegrip. Daarnaast levert het uitspreken 
en schrijven van grote getallen problemen op. 
Het is dus belangrijk om bij zwakke rekenaars 
eerst het getalbegrip te vergroten.  

De Grote getallenteller bestaat uit acht    
draaibare schijven en maakt gebruik van het 
positieschema M.HD TD D. H T E om de       
opbouw van getallen te verhelderen. 

  

Voor wie is de Grote getallenteller geschikt? 

De Grote getallenteller kan ingezet worden bij 
leerlingen met problemen met getalbegrip en 
inzicht. De Grote getallenteller geeft inzicht in 
de opbouw van getallen tot 100, 1.000, 
10.000, 100.000 en zelfs tot 1.000.000.  Door 
de oefeningen op de opdrachtenkaartjes 
wordt het getalbegrip vergroot en versterkt. 
 

Hoe werkt de Grote getallenteller? 
 

Leerlingen kunnen de schijven van de Grote 
getallenteller zelf bedienen en daarmee       
getallen opzetten. 843 wordt opgezet door de 
schijf van de eenheden op 3 te zetten, de    
tientallen op 4 en de honderdtallen op 8.    
Hiermee kunnen opdrachten uitgevoerd     
worden zoals ‘tel terug met sprongen van 10’. 
De leerling draait nu aan de schijf van de     
tientallen en komt zo via 833, 823 en 813 op 
803. Op het moment dat de leerling de schijf 
van de tientallen terug draait komt de tekst 
‘pas op’ in beeld met een pijl welke naar links 
wijst. De leerling krijgt hierdoor een visuele 
ondersteuning en ziet dat de schijf van de   
honderdtallen ook terug gedraaid moet      
worden. Hiermee kan de leerling de sprong 
over het honderdtal gemakkelijk maken en 
komt uit op 793.  

  

Inhoud  

 twee Grote getallentellers, 

 een set met 40 opdrachtenkaartjes tot  
100, 

 een set met 40 opdrachtenkaartjes tot 
1.000, 

 een set met 40 opdrachtenkaartjes tot 
10.000,  

 een set met 40 opdrachtenkaartjes tot  
100.000,  

 een set met 40 opdrachtenkaartjes tot 
1.000.000.       

 

Op ieder opdrachtenkaartje staan meerdere 
oefeningen.  

 

  

 

 

 

 

De handleiding is te downloaden via: 
www.grotegetallenteller.nl onder het kopje 
handleiding.     
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