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1. Een wereld vol cijfers 

Elke dag zie je cijfers.  
Je ziet ze op het bord. 
Maar ook in je rekenboek. 
Je schrijft cijfers in je schrift. 

Je ziet cijfers op straat, 
maar ook in winkels. 
En op kantoor natuurlijk. 
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Ik zie cijfers op het voetbalveld: 
Cijfers op shirts,  
Cijfers op het scorebord. 

Heel vroeger waren er geen cijfers. 
Hoe komen we aan die cijfers? 
Waarom zijn cijfers handig? 

Heel vroeger waren er geen cijfers. 
Hoe komen we aan die cijfers? 
Waarom zijn cijfers handig? 
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2. Een bot met streepjes 

Zie je de twee botten van het dier? 
Weet je hoe oud die botten zijn? 
Wel 20 duizend jaar.  
Op de botten staan streepjes. 
Mensen krasten de streepjes erin. 
Zo telden de eerste mensen. 
Streepje één, streepje twee…... 

Wij zetten soms ook nog streepjes. 
Streepjes zetten gaat snel. 
Een cijfer schrijven duurt langer. 
Streepjes zetten, noem je turven. 
Je maakt een groep van 5 strepen. 
Het is net een hekje. Kijk maar: 
Welk getal staat hieronder? 



3. Tellen 

Later kerfden mensen de streepjes in een 
stok. 
Die stok noemde je een kerfstok. 
Had je zes koeien? 
Dan zette je zes streepjes op de kerfstok. 
En als je honderd koeien had? 
Ja, dat was erg lastig. 
Je moest veel streepjes zetten. 
En het was moeilijk tellen. 



4. Oude getallen 

Dit zijn heel oude cijfers. 
Ze lijken op spijkers. 
Daarom noem je het spijkerschrift. 
Er waren losse spijkers tot tien. 
Maar het getal tien werd een driehoekje. 
En twintig waren twee driehoekjes. 
Nu hoefde je minder te tellen en minder 
te schrijven. 



Ik ben een Romein. 
Mijn volk leefde ook vroeger. 
Wij waren slim. 
Wij gebruikten minder tekens. 
Kijk maar hieronder. 
Voor het getal negen gebruikten 
we niet vijf  of  negen tekens. 
Nee, wij gebruikten  twee tekens. 
Romeinse cijfers zie je nu nog. 
Je vindt ze op klokken, 
maar ook op oude gebouwen. 
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Dit zijn ook oude getallen. 
Een oud volk gebruikte die tekens. 
Dat volk heette de Maya’s. 
Ze telden met stippen, strepen en schelpen. 
Losse stippen tot vijf. 
Vijf  werd een streepje. 
Een schelp was twintig waard. 
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5. Onze cijfers 

Ik ben een geleerde Arabier. 
Uit het verre land India nam ik de cijfers  
0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 mee. 
Ik nam de cijfers mee naar veel landen. 
Zo kwamen de cijfers op jouw school terecht. 
Met deze tien tekens kun je elk getal maken.  
Je kunt er mee door blijven tellen. 
De plaats van een getal is belangrijk. 
Want 12 is iets anders dan 21. 
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Nu gebruikt iedereen deze 10 getallen. 
Over de hele wereld zie je steeds weer:  
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. 
Elk kind rekent ermee. 
Je kunt er echt alles mee. 
Het getal 1 is niet altijd een 1 waard. 
1 = 1, maar in 10 is die één opeens tien 
waard. 
In 100 is de één honderd waard. 
In 1000 is de één duizend waard. 
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Slim bedacht die 10 getallen. 
Ik ga gelijk eens oefenen: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  



6. Filmpje 

Rekenen met Raaf 
Tel mee tot je bent uitgeteld 

https://schooltv.nl/video/rekenen-met
-raaf-tel-mee-tot-je-bent-uitgeteld/  

Klik hier 

https://schooltv.nl/video/rekenen-met-raaf-tel-mee-tot-je-bent-uitgeteld/
https://schooltv.nl/video/rekenen-met-raaf-tel-mee-tot-je-bent-uitgeteld/
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_cijfers  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cijfer  

http://www.xs4all.nl/~wjsn/tekst/getallen.htm  

http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_numerals  
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