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Mmm, pannenkoeken! Hoeveel voor ieder kind? 
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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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T i p
Het spel is ook te spelen op een speelbord 
met meer spelers. Kom je op een veld 
waarop de pion van een tegenspeler staat, 
dan moet die weer bij start beginnen.

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

Het kikkerspel
De leerlingen spelen het spel in tweetallen met 
2 dobbelstenen. Ieder speelt op zijn eigen speel-
bord. De spelers zetten hun pion op het startvak. 
Om de beurt gooien ze met de dobbelstenen. Elk 
oog staat voor 5 punten. De speler bepaalt het 
aantal punten dat hij gegooid heeft. Dat aantal 
punten mag hij met de pion op de getallenlijn 
op zijn speelbord vooruit. Daarbij telt hij hardop 
de sprongen zodat speler 2 kan controleren.
Bij 4 getallen moet de speler een beurt overslaan 
of een aantal plaatsen terug. Daarbij telt hij 
weer hardop de sprongen, zodat de ander kan 
controleren. Winnaar is degene die het eerst op 
of voorbij 100 is.
Een voorbeeld: speler 1 gooit 3 en 4, samen 7. 

Dat zijn 35 punten. Hij telt de punten in spron-
gen op de getallenlijn: 10, 20, 30, 35 over de 
tientallenlijn, of 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 over de 
vijftallenlijn.

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: Hoe tel je handig de punten op de dobbel-
stenen bij elkaar? Hoe tel je op de getallenlijn: 
met stappen van 5 of van 10? Een leerling doet 
dat voor op het bord. Ook 25 punten terugtellen 
vanaf 50 doet een leerling op het bord voor.

Werkboek pagina 30 en 31

D o e l

 Oefenen van het resulta-
tief tellen.

 Oefenen van het structure-
rend tellen.

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

Voor deze les hebt u nodig:
 
per tweetal:
 2 dobbelstenen
 2 pionnen

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 in vijf- en 
tientallen tellen tot 100?

 Kan de leerling in spron-
gen van 5 (en 10) tellen 
tot 60 (en 100)?

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

Makkelijker
 De leerlingen tellen 

tijdens het spel alles in 
stappen van 5.

 De leerlingen maken 
tijdens het spel telkens 
sprongen van 5.

Moeilijker
 Een speler krijgt 3 tellen 

om zijn worp te bekijken, 
daarna legt de medespeler 
de hand op de stenen. De 
speler moet nu het aantal 
stappen bepalen zonder 
dat hij de ogen van de 
dobbelsteen als steun 
heeft.

 De leerling zet de pion 
op 100 en telt de stappen 
terug naar 0. Winnaar is 
degene die het eerst bij 0 
is.

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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Hoe betaal jij met vier munten? Kleur en schrijf.
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overal getallen3

overal getallen4

meer dan 5 ballen? kruis aan

31

Teken het spiegelbeeld.3

Teken.4

Dobbelspel. Streep door.

31

Gooi met drie dobbelstenen. Tel de ogen bij elkaar op.
Streep het getal door dat je hebt gegooid.
Wie heeft het eerst alle getallen doorgestreept?

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

13 punten

39 punten

26 punten

53 punten

48 punten

          punten

57534_ww_ob4_2_bw_os.indd   31 20-5-2014   16:04:04



Les 20 • Spel

40

6

5

4

3

2

1

Het blokjesspel

57534_ww_ob4_2_bw_os.indd   40 20-5-2014   16:04:48



• zelfstandig werken
• instructie 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 en 2:
 2 kledingstukken met een 

patroon in vorm en kleur
 oude modetijdschriften of 

catalogi van postorderbe-
drijven

 lijm
 kleurpotloden
per leerling:
 schaar
 vel wit karton
Oefenboek pagina 40:
 blokjes 
 fi ches

L e s v e r l o o p

Les 20 • Spel
toetsopdracht 8 toetsopdracht 10

Doe-activiteit 1

Doel
 Oefenen van vormen en patronen.
 Oefenen van het spiegelen.

Beschrijving
De leerlingen nemen een kledingstuk en be-
kijken de voorkant. Ze voorspellen de kleur en 
vorm van de achterkant. Daarna controleren ze 
hun voorspelling.

Suggesties voor hulp
De leerlingen knippen kledingstukken met een-
voudige patronen uit modetijdschriften, plakken 
die op wit karton en knippen die uit. Vervolgens 
tekenen en kleuren ze op de achterzijde het een 
logisch patroon van de achterkant van die kle-
dingstukken.

Observatie
 Kan de leerling bepalen wat de voor- en ach-

terkant van een kledingstuk is?
 Kan de leerling vanuit de voorkant van een 

kledingstuk voorspellen hoe de achterkant er 
zal uitzien?

Doe-activiteit 2

Doel
 Oefenen van vormen en patronen.
 Oefenen van het spiegelen.

Beschrijving
De leerlingen geven de linker- en rechterhelft 
van een kledingstuk aan. Ze sluiten de ogen 
terwijl u het tweede kledingstuk voor hen neer-
legt en daarvan de rechterhelft afdekt of te-
rugvouwt. De leerlingen voorspellen vervolgens 
vorm en kleur van de rechterhelft. Ze controle-
ren daarna hun voorspelling.

Suggesties voor hulp
De leerlingen knippen 2 kledingstukken uit een 
modetijdschrift. Ze knippen die in de lengte 
doormidden en leggen de 4 stukken voor zich 
neer. Ze combineren de helften weer tot de 2 
oorspronkelijke kledingstukken.

Observatie
 Kan de leerling de linker- en rechterzijde van 

eenzelfde kledingstuk aanwijzen?
 Kan de leerling uitgaande van een helft een 

voorspelling doen over de andere helft van 
dat kledingstuk?
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Oefenboek pagina 40

 Herhaling en verrijking

Ruimte voor aantekeningen
Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 40

Doel
Verkennen van coördinaten.

Beschrijving
De leerlingen spelen het spel in tweetallen. Ieder 
speelt op zijn eigen speelbord. De tegenstan-
der zijn bord niet kan zien. Iedere speler heeft 
5 blokjes en 5 fi ches. Hij legt zijn blokjes in het 
gekleurde gedeelte op zijn speelbord. Dat doet 
hij in rechte, horizontale of verticale lijnen van 3 
of 2 blokjes.
Om beurten noemen de spelers een vakje. Spe-
ler 1 noemt bijvoorbeeld bloem 1. Speler 2 zegt 
‘raak’ wanneer daar bij hem een blokje ligt en 
‘mis’ als dat niet zo is. Is het raak, dan geeft 
speler 2 het blokje aan speler 1 en mag speler 1 
weer een vakje noemen. Is het mis, dan gaat de 
beurt over. Winnaar is degene die het eerst de 5 
blokjes van de tegenstander heeft.
De spelers kunnen met de fi ches op hun eigen 
speelbord bijhouden welke vakjes ze al hebben 
gevraagd.

Suggesties voor hulp
 Speel het spel eerst een keer met 1 leerling. 

Vraag om een eenduidige benaming van de 
hokjes, bijvoorbeeld eerst de fi guur noemen 
en dan het getal.

 Als de leerlingen het spel doorhebben, kun-
nen ze met 8 blokjes rijen van 2 en 3 leggen 
op het hele speelbord.

Observatie
 Kan de leerling een vakje benoemen en aan-

wijzen als bijvoorbeeld bloem 1?
 Kan de leerling op het spelbord met fi ches 

het verloop van het spel bijhouden?

Reflectie
Spel: Wie heeft er gewonnen? Heb je een be-
paalde tactiek gebruikt? Bijvoorbeeld een vakje 
noemen en bij raak vanuit dat vakje naar links, 
rechts, boven of onder redeneren.

Verzamel alvast 16 blikken voor les 2 van blok 3. Plak de getallen erop.

spel
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Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en bewerkingen 
Positioneren van getallen
Positioneren is het precies 
of globaal plaatsen van 
getallen op getallenlijnen. 
Dat doen de kinderen in dit 
blok op getallenlijnen tot en 
met 100. Vanaf die getallen 
tellen ze verder en terug met 
kleine stappen van 1 en met 
grote sprongen van 10. 

Meten
Gewicht: kilo
Het gewicht van een pak 
suiker wordt benoemd als 
kilo. Kinderen kunnen het 
gewicht van een voorwerp nu 
koppelen aan de maten halve 
kilo, 1 kilo en 2 kilo. Zij maken 
ook kennis met het wegen op 
de personenweegschaal.

Getallen en bewerkingen 
Van halveren naar delen 
De kinderen verkennen 
het ‘tafelmodel’ als middel 
om een hoeveelheid 
(pannenkoeken) eerlijk te 
delen met 2 en met 
4 kinderen. Ze tekenen of 
schrijven hun oplossingen op 
de afgebeelde tafels. 

Getallen en bewerkingen 
Tabelsommen
De tabel is een middel om 
optelsommen en aftreksommen te 
oefenen. Tabelsommen zullen vaak 
worden gebruikt in plaats van rijtjes 
optelsommen en aftreksommen.

Meetkunde
Combineren
De kinderen beredeneren welke voor- 
en achterkanten van kledingstukken 
bij elkaar passen. Daarbij houden zij 
rekening met kleur en vorm.

Meten
Kalender: een 
weekoverzicht
Aan de hand 
van het eigen 
klassenrooster 
vullen de 
kinderen een 
weekoverzicht in. 

Getallen en bewerkingen 
Verdubbelen en nog een 
keer verdubbelen
Met behulp van het 
blokmodel oefenen de 
kinderen het twee keer 
verdubbelen van getallen. 
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