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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 
gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomati-
seerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
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www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) 
uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere 
compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men 
zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- 
en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 
KB  Hoofddorp, www.cedar.nl/pro). De uitgever heeft 
getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Indien 
iemand meent als rechthebbende in aanmerking te 
komen, kan hij of zij zich tot de uitgever richten.

jaargroep    3

58029_ww_wb3_4_os.indd   1 15-1-2014   11:51:12



30

1

9

23

5

10

19

6

13

1711

start

Les 15 • linksaf, rechtsaf, rechtdoor

58029_ww_wb3_4_bw.indd   30 31-1-2011   11:17:54



31

3

16

7

12

21

24 15

8

14

4

22

20

18

2

start

58029_ww_wb3_4_bw.indd   31 31-1-2011   11:18:01



T i p
Speel in tweetallen het spel Zoektocht uit 
de speltoren Meten en Meetkunde van de 
Speelrekenset voor groep 3.

T i p
Voor deze les kunt u het liedje ‘Links en 
rechts’ van de cd Rondje Rekenliedjes voor 
groep 3 gebruiken.

refl ectie
10 min.

• samenwerkend 
 leren
• zelfstandig 
 werken
 20 min.

toets
30 min.

30
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Toets

Vertel de leerlingen dat ze vandaag de toets 
gaan maken. Als ze daarmee klaar zijn, kunnen 
ze naar keuze door met les 15 van het oefen-
boek of het spel van les 15 in het werkboek.

Samenwerkend leren

Werkboek pagina 30 en 31

linksaf, rechtsaf, rechtdoor
De leerlingen spelen het spel in tweetallen. Ze 
gaan tegenover elkaar zitten. Ieder neemt 1 pion 
en 6 fi ches. Ze leggen de fi ches met de gele kant 
boven en nemen ieder een speelbord voor zich. 
Ze zetten een map of een boek tussen de speel-
borden, zodat ze het bord van de ander niet 
kunnen zien.
Speler 1 pakt zijn pion en zet die op start.
Speler 2 legt een fi che op een vakje van zijn ei-
gen speelbord (bijvoorbeeld op nummer 10). Hij 
beschrijft voor speler 1 hoe hij de pion op zijn 
speelbord moet laten springen om op zijn vakje 
nummer 10 te komen. De pion mag alleen over 
de weggetjes springen en telkens maar 1 vakje 
verder springen. Speler 2 mag voor de aanwijzin-
gen alleen de begrippen links(af), rechts(af) en 

rechtdoor gebruiken. Hij mag alleen maar aan-
wijzingen geven als: Spring een vakje naar 
rechts; een vakje rechtdoor; nog een vakje recht-
door; dan een vakje naar links.
Speler 1 legt een fi che op het vakje waar hij uit-
komt. Hij noemt het getal. Hebben beide spelers 
hun fi che in het vak met hetzelfde nummer lig-
gen, dan draaien ze het fi che met de blauwe 
kant boven. Zo niet, dan blijven fi ches liggen 
met de gele kant boven.
De spelers wisselen van beurt. Speler 2 zet de 
pion op start, speler 1 legt een fi che en beschrijft 
voor speler 2 de route vanaf start.
De spelers spelen tot alle fi ches op het speelbord 
liggen. Welk tweetal heeft na afl oop alleen 
blauwe fi ches op de speelborden liggen?

Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 18 en 19 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 30 en 31 van het oefenboek en/of het 
computerprogramma.

Met leerlingen die moeite hebben met de onder-
werpen genoemd onder het kopje observatie, 
kunt u na de toets extra oefenen.
 observatie 1 en 2: les 20 doe-activiteit 2

Werkboek pagina 30 en 31

D o e l

 Oefenen van de begrip-
pen links(af), rechts(af) en 
rechtdoor in de context 
van een plattegrond.

 Oefenen van de begrip-
pen links(af), rechts(af) 
en rechtdoor vanuit het 
perspectief van een ander.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
per tweetal:
 2 pionnen
 12 fi ches

L e s v e r l o o p

Les 15 • linksaf, rechtsaf, rechtdoor
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Ruimte voor aantekeningen
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Oefenboek pagina 30 en 31

2 toetsbladen

Ta a l

Rekentaal
 –
Contexttaal
 –

O b s e r v a t i e

 Kan de leerling op papier 
een route lopen met een 
pion aan de hand van 
de begrippen links(af), 
rechts(af) en rechtdoor?

 Kan de leerling de begrip-
pen links(af), rechts(af) en 
rechtdoor correct gebrui-
ken om een route te be-
schrijven voor een ander?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
Plaats het tweetal niet tegen-
over maar naast elkaar. Ze 
spelen het spel eerst in deze 
opstelling.
Moeilijker
Geef de opdracht om 3 (of 
alle) fi ches te leggen in het 
donkere gedeelte van het 
veld.

Les 15 • linksaf, rechtsaf, rechtdoor Toets en spel

Refl ectie

Spel: De leerlingen wisselen hun speelervaringen 
uit. Hoeveel blauwe fi ches liggen op de speel-
borden? Ging het vaak mis tijdens de beschrij-
ving van de route, en zo ja: waar lag dat aan? 
Wie heeft tips om vergissingen zo veel mogelijk 
te voorkomen (bijvoorbeeld: bij twijfel even de 
positie van de ander innemen door je om te 
draaien op je stoel)?

In week 4 zijn de benodigde materialen afhankelijk van de doe-activiteiten die u uitvoert met uw leerlingen.
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verdubbel en halveer

halveer en verdubbel

verdubbel

Les 15 • linksaf, rechtaf, rechtdoor
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• zelfstandig werken
• herhalingstoets in kleine groep
 45 min.

refl ectie
10 min.

instructie
5 min.

D o e l

Verrijking en hulp bij uitval.

I n s t r u c t i e

Als u met de leerlingen de 
herhalingstoets wilt afnemen, 
dan kunt u dat nu doen.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
Doe-activiteit 1:
 fi ches
Doe-activiteit 2:
 poppetje
 pion
 touwtje voor om de pols
Oefenboek pagina 40:
per tweetal:
 dobbelsteen
 fi ches

L e s v e r l o o p

Les 20 • het patroonspel
les 15 1 en 2

Doe-activiteit 1

Doel
Verkennen van aantallen binnen eenvoudige 
ritmische patronen.

Beschrijving
Neem 20 fi ches. Leg het begin van een patroon, 
bijvoorbeeld: geel – geel – blauw. De leerlingen 
vertellen van welke kleur ze meer fi ches nodig 
hebben om het patroon door te leggen. Vervol-
gens leggen ze het patroon verder. Na afl oop 
tellen ze de gele en blauwe fi ches binnen het 
patroon.

Suggesties voor hulp
Leg zelf het hele patroon. De leerlingen tellen de 
gele en blauwe fi ches die u hebt gebruikt.
Leg zelf een patroon en welk ritme erin zit, bij-
voorbeeld: geel – geel – blauw, geel – geel – 
blauw. De leerlingen leggen het patroon na en 
verwoorden hardop het ritme van het patroon.

Observatie
 Kan de leerling met blauwe en gele fi ches 

een patroon leggen en vooraf aangeven van 
welke kleur hij meer nodig zal hebben?

 Kan de leerling na afl oop de aantallen van 
elke kleur bepalen? 

Doe-activiteit 2

Doel
Oefenen van de begrippen links(af), rechts(af) en 
rechtdoor vanuit het perspectief van een ander.

Beschrijving
Gebruik het speelbord op werkboekpagina 30 en 
31. Ga naast de leerling zitten. Geef aanwijzin-
gen met de begrippen rechts(af), links(af), recht-
door. De leerling loopt aan de hand van die aan-
wijzingen met een pion een route over het 
speelbord. Wissel de rollen: de leerling geeft u 
aanwijzingen. Ga daarna tegenover elkaar zitten 
en herhaal de activiteit.

Suggesties voor hulp
Gebruik in plaats van een pion een poppetje en 
bind het een stukje touw of plakband om de 
rechterarm.
Beschrijf routes binnen het lichte veld.

Observatie
 Kan de leerling met de begrippen links(af), 

rechts(af) en rechtdoor een route beschrijven 
en die zelf met de pion op het speelbord 
uitvoeren?

 Kan de leerling met de begrippen links(af), 
rechts(af) en rechtdoor een route beschrijven 
die een ander met een pion op het speelbord 
uitvoert? 

40
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T i p
Op het internet zijn veel kleurplaten te 
vinden met patronen. Zoek op het woord 
mandala en er verschijnen websites met 
kleurplaten in patronen!

les 14 2
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T i p
Vraag de leerlingen om spullen mee te 
brengen waarop een patroon staat, zoals 
vaasjes, kleding, zakdoeken en reclamema-
teriaal. Richt daar een hoek mee in met als 
thema patronen.

Les 20 • het patroonspel Herhaling en verrijking

Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 40

Doel
Oefenen van eenvoudige ritmische patronen.

Beschrijving
De leerlingen spelen het patroonspel in tweetal-
len. Ieder speelt op het eigen speelbord. De fi -
ches liggen in het midden. Iedere speler legt met 
fi ches een patroon op de 4 groene rondjes (bij-
voorbeeld: blauw – blauw – geel – blauw). Dit 
patroon moeten de spelers steeds herhalen.
Speler 1 gooit met de dobbelsteen, bijvoorbeeld 
5. Hij neemt 5 fi ches en legt het patroon verder. 
Daarna gooit speler 2 met de dobbelsteen. Ook 
hij pakt het aantal fi ches van zijn worp en legt 
zijn patroon verder. Het spel eindigt als een spe-
ler precies op zijn laatste rondje uitkomt. Wie op 
het eind te veel ogen gooit, mag dus geen fi ches 
leggen!

Suggesties voor hulp
Leg een patroon van 3 fi ches: geel – geel – 
blauw. De leerlingen leggen dit verder. Herhaal 
met geel – blauw – geel. Bespreek de 2 mogelijk-
heden om het patroon voort te zetten.
Na elk afgerond patroon van 4 fi ches leggen de 
leerlingen een markering, zodat het beginpunt 
van het patroon telkens goed zichtbaar is.

Observatie
 Kan de leerling met 4 fi ches het begin van 

een patroon leggen?
 Kan de leerling met fi ches een voorbeeldpa-

troon afmaken?

Reflectie
Spel: Zijn beide patronen goed gelegd? Hoe kun 
je dat snel zien? De leerlingen laten met bord-
rondjes zien welk patroon ze hebben gelegd. 
Hoe kon je onthouden waar je was gebleven 
met je patroon? Ga kort in op verschillende pa-
tronen.

41
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Oefenboek pagina 40

spel

Ruimte voor aantekeningen
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Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en bewerkingen 
De stappenlijn
De ‘stappenlijn’ is een lijn (op 
de grond) waarop de kinderen 
tellen met kleine stappen van 
één en met grote stappen van 
twee. In het werkboek tekenen 
de kinderen deze stappen zelf 
in de vorm van boogjes. 

Getallen en bewerkingen 
Ervoor en erna
De kinderen verkennen de getallen 
voor en na de steungetallen 10, 20 en 
30. Tienzakjes en losse ballen helpen 
de kinderen bij het verwerven van 
inzicht in deze getallen. Zij oefenen 
ook het benoemen en schrijven van 
deze getallen.

Getallen en bewerkingen 
Verdubbelen 
Met behulp van het blokmodel 
verkennen de kinderen het verdubbelen 
van een hoeveelheid (ballen).

Getallen en bewerkingen 
Hoe schrijf je dat? 
De kinderen verwerven inzicht in de waarde 
van getallen tot en met 36. 
Zij leren bijvoorbeeld dat 36 evenveel is als 
10 + 10 + 10 + 6. Ze maken de stap naar het 
zelf tekenen en noteren van getallen.

Meten
Oppervlakte: hoeveel blaadjes passen op de tafel?
De kinderen maken in dit blok kennis met het 
begrip oppervlakte. Zij schatten hoeveel hele en 
halve blaadjes op een tafelblad passen. 

Meetkunde
Ruimtelijke oriëntatie: 
links, rechts, rechtdoor 
De kinderen oefenen 
deze begrippen in de 
vorm van treintjes die 
door de klas lopen. 
Zij geven elkaar 
aanwijzingen hoe 
ze moeten lopen, 
bijvoorbeeld: 
‘Loop naar voren- stop. 
Loop naar links- stop.’ 

Meten
Klokkijken: 
hoe laat is het?
De kinderen leren de 
begrippen voor en over 
het hele en halve uur. 
Zij oefenen dit in een 
klok op de grond 
waarbij kinderen de 
wijzers spelen.
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