
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 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 reprografische verveelvoudigingen 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).

Jaargroep 4, Blok 1 



naam:

1

w
e

r
k

b
o

e
k

werkboek jaargroep 4  b lok  1

Hoofdauteur
Mieke van Groenestijn, Hogeschool 
Utrecht, Faculteit Educatie

Auteurs
Anneke Aartsen
Hans Vermeer

Vormgevingsconcept
x-hoogte, Tilburg
Nicolette Obers (studio Zwijsen)

Opmaak
Woudesign, ‘s-Hertogenbosch

Illustraties 
Saskia Halfmouw, Warnsveld        
Coen de Kort, 
(vlnr) communicatievormgeving, Tilburg

Foto’s
Kasper van ’t Hoff Fotografi e, Eindhoven
Lokin Fotografi e bv, Breda
Renate Reitler

Projectgroep Uitgeverij Zwijsen 
Marike Verschoor (projectleiding)
Annemarie Berkhout (redactie)
Marije van der Schaaf (bureauredactie)
Nicolette Obers (vormgeving)
Mirjam Faessen (beeldredactie)
Tessa Sponselee (productiebegeleiding)
Tatjana Puklavec (marketingadvies)
Jan van Wonderen (uitgever)

11e druk 
ISBN 978-90-276-5653-7

© Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg
www.zwijsen.nl en www.wizwijs.nl

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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T i p
Om beurten spelen een of meer spelers met 
echte munten.

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 in het oefenboek 
of met het spel van les 15 in het werkboek.

Samenwerkend leren

Werkboek pagina 30 en 31

Het geldspel
De leerlingen spelen het spel met 2, 3 of 4 spe-
lers op een speelbord. Ieder zet de pion op zijn 
startvak. Iedere speler legt 50 cent voor zich neer 
in munten van 5, 10 en 20. De keuze van die 
munten is vrij. Het muntendoosje blijft op tafel 
staan om te kunnen wisselen.
De speler die het hoogst gooit, mag beginnen. 
Daarna maakt iedere speler met zijn pion een 
rondgang over het speelbord. Elke beurt mogen 
ze het aantal ogen van een worp vooruit. Het 
spel is afgelopen als een speler weer terug is op 
zijn startvak of het passeert.
Een speler die op een gekleurd vakje komt, 
betaalt de speler van die kleur het aangegeven 
bedrag. Komt een speler op zijn eigen kleur, dan 
mag hij dat bedrag uit het gelddoosje halen en 
bij zijn startbedrag leggen. Betalen en ontvan-
gen moet altijd precies gepast. Lukt dat niet, dan 
mag er gewisseld worden in het gelddoosje. Als 
een speler geen geld heeft, mag hij lenen bij een 
andere speler. Hij moet dat uiteraard wel weer 
terugbetalen.

Voorbeeld: de gele speler start met een worp 
van 1. Hij komt op het gele vakje met het getal 
25. Hij mag nu 25 cent uit het gelddoosje halen. 
Daarna gooit hij 2 en komt op het oranje vakje 
met het getal 30. Hij moet nu 30 cent (gepast) 
aan de oranje speler betalen.
Winnaar is de speler die na afl oop het grootste 
geldbedrag voor zich heeft liggen.

Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 30 en 31 en 

De leerlingen werken naar keuze verder aan de 
opdrachten op pagina 30 en 31 van het oefen-
boek en/of het computerprogramma.

Refl ectie

Laat de leerlingen in tweetallen de opdrachten 
1, 2, 3 en 4 uit het oefenboek met elkaar verge-
lijken en nakijken.

Spel: Bespreek kort de spelervaring: Wie heeft er 
gewonnen? Is het betalen telkens gelukt? Hoe 
heb je eventuele problemen opgelost? Hoe weet 
je na afl oop snel wie er heeft gewonnen?

Werkboek pagina 30 en 31

D o e l

 Oefenen van het samen-
stellen van bedragen tot 50 
cent.

 Oefenen van het tellen in 
sprongen van 5, 10, 20 en 
50 tot 100.

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

Voor deze les hebt u nodig:
 
 doosjes met euromunten
 per leerling een pion
 dobbelsteen

L e s v e r l o o p

Les 15 • Wizmix
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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 
tot 50 cent gepast betalen 
met munten van 5, 10, 20 
en 50 cent?

 Kan de leerling geldbedra-
gen tot 100 cent tellen in 
stappen van 5, 10, 20 en 
50?

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

Makkelijker
 De winnaar van het spel is 

degene die het eerst terug 
is op zijn startvak.

 De spelers gebruiken al-
leen munten van 5 en 10 
cent. 

Moeilijker
 Het startbedrag van ie-

dere speler bestaat uit een 
munt van 50 cent.

 de spelers betalen elk 
bedrag met zo weinig 
mogelijk munten. 

Toets en spel

In week 4 zijn de benodigde materialen afhankelijk van de doe-activiteiten die u uitvoert met uw leerlingen.
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overal getallen3
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Les 16 • Samen en alleen
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Waar ongeveer? Maak vast en schrijf.

Maak vast en schrijf.1

Waar ongeveer? Maak vast en schrijf.2
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Les 20 • Spel
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Het klokkenspel
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• zelfstandig werken
• herhalingstoets in kleine groep
 45 min.

refl ectie
10 min.

instructie
5 min.

40
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D o e l

Herhaling van de inhoud van 
de lessen 5 en 10.
 

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:
 dozen
 speelgoedhuisjes
 autootjes 
 poppen
Doe-activiteit 2:
 lichtbron (zie les 10)
 schoteltje
 potlood
Oefenboek pagina 40:
per leerling:
 12 fi ches
 pion
per tweetal:
 dobbelsteen

L e s v e r l o o p

Les 20 • Spel
toetsopdracht 8 toetsopdracht 10

Doe-activiteit 1 

Doel
 Oefenen van het lokaliseren.
 Oefenen van projectie.

Beschrijving
Maak op de grond een opstelling van dozen, 
speelgoedhuisjes, autootjes, speelgoedpoppen 
enzovoort. Zorg ervoor dat er poppen in en 
naast de dozen en auto’s staan. Welke poppetjes 
zijn niet van bovenaf te zien? Ze controleren dat 
door de opstelling van bovenaf te bekijken. Ver-
ander nu de opstelling en laat de leerlingen van 
bovenaf kijken. Welke poppetjes zijn niet vanaf 
de zijkant te zien? Ze controleren dit door vanaf 
de zijkant naar de opstelling te kijken.

Suggesties voor hulp
 De leerlingen nemen extreme posities in, dus 

liggend op de grond en staand op een kast, 
stoel of trapje.

 De leerlingen plaatsen alle poppetjes zo, dat 
ze alleen in zijaanzicht/bovenaanzicht te zien 
zijn.

Observatie
 Kan de leerling in een zij- en een bovenaan-

zicht (van eenzelfde situatie) de plaats van 
objecten aangeven?

 Kan de leerling in een zij- en een bovenaan-
zicht (van eenzelfde situatie) de vorm van 
objecten herkennen?

Doe-activiteit 2

Doel
 Verder verkennen van schaduw.
 Verder verkennen van het verband tussen 

object, schaduw en contour.

Beschrijving
Gebruik de sterke gerichte lichtbron uit de doe-
activiteit van les 10. Doe enkele schaduwvormen 
voor met de handen. De leerlingen doen u na. Ze 
maken vervolgens met het schoteltje schaduw-
vormen aan de hand van duidelijke opdrachten: 
maak de schaduw groter, kleiner, scherper, smal-
ler enzovoort.

Suggesties voor hulp
Doe de activiteit met het schoteltje eerst een 
keer voor met een potlood. Vertel bij elke han-
deling wat dit voor gevolgen heeft voor de scha-
duw.

Observatie
 Kan de leerling het schaduwbeeld van een 

voorwerp veranderen door het te verplaatsen 
ten opzichte van de lichtbron?

 Kan de leerling een object verbinden met de 
corresponderende schaduw en contour?
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Oefenboek pagina 40

Herhaling en verrijking 

Ruimte voor aantekeningen

spel

Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 40

Doel
Verkennen van hele uren op de cijferklok.

Beschrijving
De leerlingen spelen het spel in tweetallen. Ieder 
speelt op het eigen bord en heeft 12 fi ches en 
een pion. Iedere speler zet de pion op een wille-
keurige wijzerklok. 
De bedoeling van het spel is om op alle klokken 
een fi che te leggen. Dat neerleggen gaat in de 
volgorde van de kloktijden: staat de pion op 9 
uur, dan moet het volgende fi che op 10 uur wor-
den gelegd, het volgende op 11 uur enzovoort.
Iedere speler beweegt de pion zoveel stappen 
als de dobbelsteen aangeeft over de speellijnen. 
Hij mag zelf bepalen welke weg hij afl egt. Hij 
probeert daarbij zo te lopen, dat hij uitkomt bij 
de klok waar hij moet zijn. Staat een speler bij-
voorbeeld op 12 uur dan moet hij naar 1 uur. Dat 

kan via de buitenkant als hij een 6 gooit, maar 
ook zigzaggend als hij een 5 gooit. Komt een 
speler niet uit op de klok waar hij moet zijn, dan 
gaat de beurt voorbij. De speler die het eerst een 
fi che heeft liggen op alle klokken is winnaar.

Suggesties voor hulp
De leerling wijst de kloktijden op volgorde aan 
van 12 tot 11 uur. Speel het spel samen met de 
leerling.

Observatie
 Kan de leerling op een cijferklok de hele uren 
tot 12 uur benoemen?
 Kan de leerling vanaf een willekeurig heel uur 
het volgende hele uur bepalen?

Reflectie
Spel: Vond je het leuk? Wie had moeite om tel-
kens de volgende kloktijd te vinden?
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Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en bewerkingen 
Getallenkaartjes
De kinderen starten met het noteren 
van tienen en enen in ‘getallenkaartjes’. 
De kaartjes helpen kinderen inzicht te 
ontwikkelen in tientallen en eenheden. 

Meten
Lengte: meter en centimeter
In dit blok meten de 
kinderen de lengte 
met de officiële maten 
meter en centimeter. Zij 
maken zo kennis met de 
meetinstrumenten meetlat 
en liniaal. 

Getallen en bewerkingen 
Het * -teken 
(van verdubbelen naar 
vermenigvuldigen)
De kinderen kunnen al 
verdubbelen. Nu maken zij 
de stap naar het 
vermenigvuldigen. Daarbij 
wordt het * -teken 
geïntroduceerd. De 
kinderen leren dat 
bijvoorbeeld 2 * 3 
hetzelfde is als 3 + 3.

Getallen en bewerkingen 
Bloksommen
Een andere oefenvorm die de kinderen 
voor het eerst krijgen aangeboden, 
is de ‘bloksom’. Dat is een ‘blok’ met 
getallen die tezamen een som vormen. 
De bloksom wordt regelmatig gebruikt 
in plaats van een gewone som.

Meten
Waarvan zijn er het 
meest?
Een strook is een 
handige manier om te 
laten zien waarvan er 
het meest zijn (potjes 
witte of grijze verf).

Meten
Klokkijken: uren op de cijferklok 
tot 12 uur
Het klokkijken op de 
wijzerklok wordt uitgebreid 
met de cijferklok. De kinderen 
benoemen en noteren de hele 
uren tot 12 uur als cijfertijd, 
bijvoorbeeld 11 uur als 11:00.

Meetkunde
Bij meetkunde gaat het om meten in de ruimte. 
Onderwerpen als ruimtelijke oriëntatie, construeren, 
het maken van patronen, spiegelen en dimensie 
worden behandeld.

Meetkunde
Ruimtelijke oriëntatie: 
kijken van bovenaf
De kinderen vergelijken 
boven- en zijaanzichten 
van eenzelfde situatie. 
Zij bekijken hoe 
voorwerpen er vanaf de 
bovenkant en zijkant 
uitzien. Hier bepalen ze 
welk kind van bovenaf 
niet te zien is.

Getallen en bewerkingen 
Strategie eentje meer, eentje minder 
Kinderen leren handig rekenen door 
bepaalde strategieën toe te passen. 
Hier leren ze de strategie eentje meer, 
eentje minder. Dat oefenen ze in rijtjes 
sommen en in een specifiek ontwikkelde 
werkvorm zoals hier is afgebeeld.

Meten
Bij meten worden 
de onderdelen 
lengte, gewicht, 
inhoud, 
oppervlakte, 
kalender, klokkijken 
en temperatuur 
besproken.
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