
FAQ G&R Junior, schooljaar 2022/2023    

 
Wat gaat er veranderen bij Getal en Ruimte jr.? 

Vanaf het schooljaar 2022-2023 stapt Noordhoff over naar pakketten per leerling. Dit houdt in dat 

alle licenties einde schooljaar worden stopgezet en er vanaf het nieuwe schooljaar een pakket per 

leerling moet worden besteld. 

Alle ondersteunende materialen zullen niet meer per set van 5 worden verkocht, maar per stuk. 

Welke pakketten (digitale platformen) zijn er en wat is de inhoud en wanneer kies je deze? 

Getal & Ruimte Jr. kent 3 verschillende varianten met digitale platformen. 2 nieuwe waarbij leerlingen 

met leerwerkboeken werken of volledig digitaal aan de slag gaan en 1 oude variant waarbij er 

gewerkt wordt met rekenschriften. 

1. Getal en Ruimte Junior pakketten rekenschrift (oude variant) 
Dit pakket is uitsluitend bedoeld voor scholen die vanaf 2017 zijn gestart met de methode. De 

methode werkte destijds nog met leerboeken (met een harde kaft) en aparte rekenschriften waarin 

leerlingen opgaven konden maken. De inhoud van deze pakketten bestaat uit: 

• Pakket Rekenschriften blok 1 t/m 9 + Toetsboek 

• Licentie Junior Cloud 
 

2. Getal en Ruimte Junior pakketten leerwerkboek (ook in niveau) (nieuwe variant) 
Scholen die later zijn ingestapt of nu gaan instappen met de methode Getal & Ruimte junior gaan 

werken met leerwerkboeken. Je hebt hierbij dus geen losse leerboeken (met harde kaft meer nodig). 

Alles dat de leerling nodig heeft zit in het leerwerkboek. De inhoud van deze pakketten bestaat uit: 

• Pakket Leerwerkboeken blok 1 t/m 9 + Toetsboek 

• Licentie Junior Cloud 
 

3. Getal en Ruimte Junior volledig digitaal (ook in niveau) (nieuwe variant) 
Dit pakket kies je als je volledig digitaal wil werken. De inhoud van deze pakketten bestaat uitsluitend 

uit een licentie om digitaal te werken, er zitten geen fysieke materialen bij in tegenstelling tot 

Pluspunt en WiG bijvoorbeeld. 

• Licentie Junior Cloud 
 

Wat is een niveaupakket? 

Een niveaupakket is bestemd voor kinderen die het basisniveau niet halen en dus op een lager niveau 

rekenen. Deze pakketten zijn beschikbaar vanaf groep 5. Kinderen werken bij de niveaulijn aan exact 

dezelfde doelen als bij de “gewone” lijn maar doen dit op handelingsniveau waarbij de 

moeilijkheidsgraad één of meerdere stapjes lager ligt. 

 

Waar vind ik de landingspagina van Noordhoff m.b.t. G&R en de licentiewijzigingen in 2022-2023 

https://www.derolfgroep.nl/inspiratie/wijzigingen-noordhoff-licenties/ 

https://www.derolfgroep.nl/inspiratie/wijzigingen-noordhoff-licenties/


 

Hoe wordt een pakket geleverd? 

Alle fysieke materialen: toetsboeken + leerwerkboeken/rekenschriften worden als een bundeltje per 

leerling in een seal afgeleverd. 

 

Wat is een rekenmaatje? 

Het rekenmaatje is een handig naslagwerkje voor de leerlingen om de uitleg nog eens na te kijken.  
Deel A bevat de domeinen (hele) getallen, meten en meetkunde en is geschikt voor groep 5 t/m 8. 
Deel B bevat de domeinen kommagetallen, breuken, verhoudingen en verbanden en is geschikt voor 
groep 7 en 8. 
 

Wat is meesterwerk? 

Voor zeer sterke rekenaars is er de leerlijn Meesterwerk. Hierbij volgen leerlingen de compacte route 
in het gewone werkboek en de werken leerlingen aan 3 grote opdrachten per week, die ieder  
categorie hebben: “toepassen”. “puzzelen” en “taak”. Deze categorieën grijpen terug op de 
taxonomie van Bloom: analyseren, evalueren en creëren. Het niveau ligt vanzelfsprekend een stuk 
hoger. 
 
Drie keer in het jaar wordt deze structuur doorbroken voor een leerlijn Schaken. Bij het schaken 
wordt een beroep gedaan op de concentratie, het ontwikkelen van het creatieve denken, het 
probleemoplossend denkvermogen en de vaardigheid om beslissingen te nemen. In groep 7 en 8 is er 
drie keer per jaar een week aandacht voor programmeren. 
 

Hoe zit het met niveauverschillen 

Voor leerlingen die de zwarte opgaven te moeilijk vinden, is er een aparte lijn vanaf 
groep 5: de niveaulijn 
 
Zij doen bij de meeste klassikale instructies gewoon mee, maar gaan tijdens de zelfstandige 
verwerking, in handelingsniveau en moeilijkheidsgraad van de getallen één of meerdere stapjes terug 

 
Kun je losse boekjes bestellen?  
 

De uitgeverij levert alleen pakketten en geen losse boekjes. Dit betekent dat de Rolf groep ook geen 
losse boekjes zal leveren in het komende schooljaar. 
 
Verandert de inhoud van de methode? 
 

De inhoud van de leerwerkboeken blijft hetzelfde. Bij sommige leerwerkboeken worden twee 

blokken samengevoegd in 1 werkboek. Dit heeft geen gevolgen voor de inhoud. Dit betekent dus dat 

oude leerwerkboeken nog als reserveboekjes bewaart kunnen blijven. 

 
Nieuwe handleidingen 

Met ingang van schooljaar 2022-2023 zijn de handleidingen van de methode Getal & Ruimte Jr. 

vernieuwd. Handleidingen die eerder aangeschaft zijn hoeven niet vervangen te worden er staat 



immers geen nieuwe informatie in. De enige grote wijziging is dat het onderdeel waarin uitleg werd 

gegeven over werken met Rekenschriften niet meer in de handleiding is opgenomen. De nieuwe 

handleiding is dus volledig gericht op het werken met leerwerkboeken en is in feite dus alleen wat 

dunner geworden. 

 
 
Nieuwe antwoordenboeken en vervangingsprocedure 
 

Omdat er nogal wat fouten in de antwoordenboeken zaten worden specifieke antwoordenboeken 
kosteloos bij de school vervangen voor nieuwe exemplaren. Dit betreft de antwoordenboeken voor 
blok 5 t/m 8 van de gewone leerroute. 
 
Alle scholen die deze antwoordenboeken bij ons hebben afgenomen krijgen automatisch en 
kosteloos nieuwe exemplaren geleverd. Deze zullen vanuit de Rolf groep worden verstuurd. De oude 
antwoordenboeken halen wij niet retour en kunnen weg zodra de school de nieuwe 
antwoordenboeken ontvangen heeft. 
 
Kan ik oude leerwerkboeken nog gebruiken? 
 
Ja dat kan, maar alleen als reserveboekjes.  
 
De inhoud van de leerwerkboeken blijft namelijk hetzelfde, alleen zijn er bij de nieuwe leerwerkboeken 
soms 2 blokken in één boekje gestopt. Omdat je voor het nieuwe schooljaar een pakket per leerling moet 
aanschaffen. 
 
Wat is het Retourbeleid voor oude materialen? 
 

De materialen van Getal & Ruimte die volgens de oude wijze (geen leerling pakketten) zijn 
uitgeleverd in kalenderjaar 2021 – 2022. Zullen 100% worden gecrediteerd. We wijken hierbij af van 
de standaard 12 maanden retourmijn volgens de retourtabel kennen. 
 

Retourvoorwaarden digitale platformen 

Het retourneren van een digitaal platform kan tot 14 dagen na aanschaf. Het is niet mogelijk om 

losse onderdelen te retourneren. 

Let op!! Rondom de jaarbestellingsperiode geldt het volgende:  

De 14 dagen retourtermijn gaat bij jaarbestellingen van Digitale platformen die net voor, of in de 

zomervakantie worden geleverd pas in op het moment dat de school in het nieuwe schooljaar start. 

 

Wat is er verandert in de webshop? 

In de webshop kunnen pakketten worden aangeschaft en aanvullende materialen. Zoals, 

antwoordenboeken, handleidingen en sprinters.  

Boekjes die in de pakketten zitten, kun je alleen bestellen als compleet werkboekenpakket door een 

email te sturen aan de klantenservice. Deze staan dus niet in de webshop. 

Daarnaast zullen alle licenties van Noordhoff methodes via de winkelwagen te bestellen zijn. Klanten 

hoeven daarvoor dus geen apart formulier in te vullen. Op de landingspagina staat per methode een 

link naar de desbetreffende licenties:  



https://www.derolfgroep.nl/inspiratie/wijzigingen-noordhoff-licenties/ 

Let op! De licenties van Ambrasoft (vanaf 2022-2023) Junior Cloud Trainer worden wel automatisch 

verlengd.  

 

Vanaf wanneer staat de licentie klaar? 

De licenties staan klaar vanaf 1 augustus. 

De licenties horende bij de digitale platformen die vanaf 1 april worden besteld gelden voor het 

komende schooljaar en zullen dus niet direct actief zijn. 

 

Wanneer komt de factuur? 

De factuur komt zodra de pakketten zijn geleverd, hierin zitten ook de kosten van de licenties 

verwerkt voor het komende schooljaar. 

 

Wat als je bent vergeten te bestellen? 

We maken een order aan met de pakketten die nodig zijn. Houd rekening met een verwerkingstijd 

van maximaal 3 werkdagen voordat de licenties klaar staan. 

Voor de pakketten gelden de normale leveringsafspraken, mits voorradig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.derolfgroep.nl/inspiratie/wijzigingen-noordhoff-licenties/

