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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, 
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever. Voor zover het maken van reprografi sche ver-
veelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond 
van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor 
wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de 
Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB  Hoofddorp, 
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.
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refl ectie
10 min.

• samenwerkend 
 leren
• zelfstandig 
 werken
 20 min.

toets
30 min.
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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

het wisselspel
Je speelt het spel met 2, 3 of 4 spelers. Je hebt 1 
of 2 dobbelstenen nodig en een pion voor elke 
speler.
Iedere speler heeft een doosje met:
 5 munten van 1 cent;
 5 munten van 2 cent;
 5 munten van 5 cent;
 5 munten van 10 cent.

Spel 1
Ieder speler kiest een bloemblad. Zet je pion op 
een leeg rondje. Gooi om de beurt met de dob-
belsteen. Zet je pion verder en neem evenveel
centen uit je doosje. Bijvoorbeeld: je gooit 3. Zet 
je pion 3 plaatsen verder en neem 3 centen uit je 
doosje. Blijf op deze manier rondgaan op je ei-
gen bloemblad. Kom je op de afbeelding van 
een munt, dan mag je zo’n munt uit je doosje 
pakken en erbij tellen. Je mag altijd munten 
wisselen tegen andere munten in je gelddoosje. 
Winnaar is degene die het eerst 50 cent voor zich 
heeft liggen.

Spel 2
Als spel 1, maar als je op een afbeelding komt 
van 1 of 2 cent, moet je dit bedrag terug in je 
doosje doen en het aftrekken van het bedrag 
dat hij al had.

Spel 3
Als spel 1, maar dan met 2 dobbelstenen.

Spel 4
Als spel 2, maar dan met 2 dobbelstenen.

Spel 5
De leerlingen bedenken zelf een variant op het 
spel.

Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 30 en 31 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: les 20 doe-activiteit 1
 observatie 2: les 20 doe-activiteit 2

Refl ectie

Spel: De leerlingen leggen enkele bedragen en 
veranderen die. Geef bijvoorbeeld de opdracht: 

Werkboek pagina 30 en 31

D o e l

 Oefenen van het wisselen 
van munten van 1 cent in 
munten van 2, 5 en 10 cent 
in een spelsituatie.

 Oefenen van de samenstel-
ling van bedragen tot 50 
cent. 

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

Voor deze les hebt u nodig:
 
 per leerling een doosje met 

euromunten
 dobbelstenen
 pionnen

L e s v e r l o o p

Les 15 • het wisselspel
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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 bedragen 
bestaande uit munten van 
1, 2 en 5 cent inwisselen 
voor munten van 2, 5 en 
10 cent?

 Kan de leerling een be-
drag tot 50 cent leggen 
met verschillende mun-
ten?

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

Makkelijker
De leerlingen pakken bij het 
spel alleen muntjes als ze op 
een hokje met een munt van 
1, 2, 5 of 10 cent komen. Dus 
niet de totalen van elke 
worp. Ze hoeven dan niet te 
wisselen en kunnen de ver-
worven muntjes voor zich op 
tafel laten liggen.
Moeilijker
Zie de spelvarianten 2, 3, 4 en 
5.

Toets en spel

Leg 27 cent met zo weinig mogelijk munten. Pak 
er 6 cent bij. Hoeveel heb je nu? Wissel dat be-
drag in zo weinig mogelijk munten. Doe er nog 
eens 8 cent bij. Hoeveel heb je nu? Wissel het 
bedrag weer in zo weinig mogelijk munten.
Let op hoe u de opdrachten geeft: zeg niet: Pak 
er 6 centen bij. Maar zeg: Pak er 6 cent bij. Sti-
muleer de leerlingen de bedragen telkens met 
zo weinig mogelijk munten te maken.

In week 4 zijn de benodigde 

materialen afhankelijk van de 

doe-activiteiten die u 

uitvoert met uw leerlingen.
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Les 15 • het wisselspel

wie zitten in de bus? teken en schrijf

wie zitten in de bus? schrijf2

vul in en teken
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T i p
Laat de tweetallen het postbodespel eens 
van achter naar voren spelen. Voordat ze 
beginnen, legt speler 1 het getal 29 op het 
laatste blauwe huis en speler 2 het getal 30 
op het laatste gele huis.

T i p
Laat de tweetallen het postbodespel eens 
zonder start- of eindgetal spelen: ze leggen 
geen getallen op het eerste of het laatste 
blauwe en gele huis.

• 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:
 per leerling een doosje met 

euromunten
Doe-activiteit 2:
 per leerling een doosje met 

euromunten
Oefenboek pagina 40:
per tweetal:
 kaartjes met de getallen 

tot 30
 20 fi ches

L e s v e r l o o p

Les 20 • het postbodespel
les 5 2

Doe-activiteit 1

Doel
Wisselen van munten van 1 cent voor munten 
van 2, 5 en 10 cent.

Beschrijving
De leerlingen leggen met munten van 1 cent de 
bedragen die in te wisselen zijn voor munten van 
2, 5 en 10 cent en wissellen ze. Voer dit ook om-
gekeerd uit: Leg een muntje van 5 cent neer en 
wissel dat tegen munten van 1 cent. Geef vervol-
gens opdrachten als: Leg 10 cent op verschillende 
manieren. Stimuleer om zo weinig mogelijk 
munten van 1 cent te gebruiken.

Suggesties voor hulp
Laat de leerlingen hardop verwoorden wat zij 
doen.

Observatie
 Kan de leerling met munten van 1 cent bedra-

gen van 2, 5 en 10 cent leggen?
 Kan de leerling bedragen van 2, 5 en 10 cent 

wisselen tegen munten van 2, 5 en 20 cent?

Doe-activiteit 2

Doel
Bedragen leggen tot 24 cent.

Beschrijving
De leerlingen leggen op verschillende manieren 
een bedrag van 10 cent. Zij mogen telkens maar 
1 soort munten gebruiken. Geef vervolgens op-
dracht om kleine bedragen te leggen. De leerlin-
gen tellen hardop de stappen die de munten 
aangeven.

Suggesties voor hulp
Bij het leggen van een bedrag mogen de leerlin-
gen in eerste instantie munten naar keuze ge-
bruiken. Stimuleer hen om dan binnen dit be-
drag munten te wisselen, bijvoorbeeld 2 munten 
van 1 cent voor een munt van 2 cent. Ze tellen na 
elke wisselbeurt opnieuw het bedrag hardop in 
stappen. De leerlingen ervaren dat elke wissel-
beurt het aantal telstapjes kleiner maakt.

Observatie
 Kan de leerling met 5 munten van 2 (5, 10) 

cent een bedrag leggen en dit tellen in stap-
pen van 2 (5, 10)?

 Kan de leerling een bedrag tot 24 cent leggen 
met verschillende munten en het bedrag tel-
len in de bijbehorende stappen?

40
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Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 40

Doel
Oefenen van het sorteren en ordenen van even 
en oneven getallen.

Beschrijving
De tweetallen pakken 20 fi ches. Ze leggen een 
speelbord in het midden en kiezen ieder een 
huizenrij. Postbode 1 de rij huizen met donkere 
daken en postbode 2 de rij huizen met lichte 
daken. Postbode 1 schrijft met potlood het getal 
1 op het eerste donkere huis, Postbode 2 schrijft 
het getal 2 op het eerste lichte huis. Ze schudden 
de kaartjes met de getallen 1 tot 30 goed en 
leggen die in een stapel. Postbode 1 neemt 10 
blauwe fi ches en postbode 2 neemt 10 gele fi -
ches. Daarna spelen ze het spel als volgt.
Postbode 1 pakt de bovenste ‘brief’ van de sta-
pel. Hij noemt het ‘huisnummer’ dat erop staat. 
Als het een oneven nummer is, bepaalt hij voor 
welk donker huis de brief is. Hij plaatst een 
blauw fi che op dat huis en legt de brief opzij. Als 
het een even nummer is, legt hij de brief onder 
de stapel. In beide gevallen is postbode 2 aan de 

beurt: hij pakt een brief van de stapel. Staat er 
een even nummer op, dan bepaalt hij voor welk 
licht huis de brief is, plaatst er een geel fi che op 
en legt de brief opzij. Een oneven nummer hij 
onder de stapel brieven. Postbode 1 is weer aan 
de beurt. De postbode die het eerst 10 brieven 
(fi ches) goed heeft bezorgd, is de winnaar.

Observatie
 Kan de leerling getallen tot 30 sorteren op 

even en oneven getallen?
 Kan de leerling even of oneven getallen tot 

30 op volgorde plaatsen?

Reflectie
Spel: De leerlingen vertellen aan elkaar hoe ze 
zien of er een even of een oneven nummer op 
een brief staat. Daarna vertellen ze hoe ze bepa-
len voor welk huis een brief is. Tel tot slot geza-
menlijk met grote stappen van 2 van 1 tot 29 (en 
terug) en van 2 tot 30 (en terug). Wijs daarbij de 
corresponderende getallen aan op de kaartjesge-
tallenlijn.

Oefenboek pagina 40

Herhaling en verrijking

41
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spel

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

Meten
Gewicht: lichter dan, 
zwaarder dan, even zwaar 
De kinderen vergelijken 
voorwerpen uit het lokaal 
met een pak suiker. Ze 
beantwoorden vragen als: 
‘Welke voorwerpen zijn 
zwaarder of lichter dan een 
pak suiker? Welke voor
werpen zijn even zwaar?’

Getallen en bewerkingen 
Het = -teken
In dit blok wordt het = teken 
geïntroduceerd in de betekenis van ‘is 
evenveel als’. De kinderen maken de 
stap van het tekenen van getallen naar 
het noteren van bijpassende sommen.

Getallen en bewerkingen 
Ervoor en erna
De kinderen leren getallen 
voor en na vijftallen 
(zoals 25, 35, 45 en 55) te 
benoemen en schrijven.

Meten
Klokkijken: hoe laat is het?
In dit blok oefenen de 
kinderen de moeilijke 
tijden op de wijzerklok, 
bijvoorbeeld ‘tien voor 
half 9’ of ‘dertien minuten  
over half 3’.

Meetkunde
Ruimtelijke oriëntatie: naar links, naar rechts, 
rechtdoor
De kinderen lopen op een tegelpatroon routes 
aan de hand van aanwijzingen van klasgenoten, 
bijvoorbeeld: ‘Loop twee tegels naar links’. 

Getallen en bewerkingen 
Even en oneven
In de context van brieven en 
huisnummers en via het tellen met grote 
stappen van twee leren de kinderen hoe 
ze even getallen en oneven getallen 
kunnen herkennen. Zij weten dat alle 
even getallen eindigen op 0, 2, 4, 6 of 8 
en dat alle oneven getallen eindigen op 
1, 3, 5, 7 of 9.

Meten
Rekenen met geld
De kinderen oefenen het 
inwisselen van bedragen 
bestaande uit munten 
van 1 cent voor munten 
van 2, 5, 10 en 20 cent.

Getallen en bewerkingen 
Tellen met sprongen
Met behulp van voorwerpen die per 10 stuks zijn 
verpakt, verkennen de kinderen de telrij tot en met 
100. Met voorwerpen die per 5 stuks zijn verpakt, 
tellen de kinderen tot en met 55.

1
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