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Krijg jij wel eens geld voor een karweitje? Teken, schrijf en kleur.
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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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Teken 
jezelf

Schrijf

Kleur

Teken je 
karwei
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30

Leg 
de helft 

in de pot.

Leg 1 fi che weg.

Wacht op je volgende beurt.

POT

Les 15 • Wizmix

Het halveerspel

56735_ww_wb4_3_bw.indd   30 10-2-2011   11:12:04



31

Pak de 
helft uit 
de pot.

Leg 1 fi che weg.

Wacht op je volgende beurt.

POT
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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 halveerspel
De leerlingen spelen het spel met 2, 3 of 4 spe-
lers. Ze spelen het spel op een spelbord. Iedere 
speler heeft 10 fi ches. De spelers kiezen een 
kleur pion en het daarbij behorende vak op het 
bord. Om te beginnen zet iedere speler zijn pion 
in het blauwe ringvak, legt 8 fi ches in zijn eigen 
vak en 2 fi ches in de pot.
Om de beurt gooien de spelers met de dob-
belsteen. Ze gaan het aantal ogen vooruit (met 
de klok mee) en voeren de opdracht uit die in 
het vak staat waar ze terechtkomen. Bereid de 
leerlingen erop voor dat sommige regels niet 
vastliggen, die moeten ze tijdens het spel zelf 
afspreken. Winnaar is de speler die geen fi ches 
meer in zijn vak heeft liggen.
Bijvoorbeeld: speler 1 begint en gooit 3. Hij komt 
op groen en moet dus de helft van de fi ches 
uit de pot nemen (4 stuks bij 4 spelers). Speler 
2 gooit 2 en moet 1 fi che wegleggen (heeft nu 
nog 7 fi ches in zijn vak liggen). Speler 3 gooit 5 
en moet de helft van zijn fi ches in de pot leggen 
(4 stuks).

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: De leerlingen vertellen aan elkaar welke 
situaties ze zijn tegenkomen waarvoor ze zelf 
regels moesten afspreken, bijvoorbeeld dat ze 
een oneven aantal fi ches moesten halveren. Hoe 
hebben ze die situaties opgelost?

Werkboek pagina 30 en 31

D o e l

 Oefenen van resultatief tel-
len.

 Oefenen van het halveren.

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

Voor deze les hebt u nodig:
 
 per tafelgroep een dobbel-

steen
per leerling: 
 10 fi ches
 gele, blauwe, oranje of 

groene pion

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 snel hoe-
veelheden tot 50 fi ches 
tellen?

 Kan de leerling hoeveel-
heden tot 50 fi ches halve-
ren?

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

Makkelijker
 Speel het spel met 4 fi ches 

per speler.
 Spreek van tevoren de 

regel af dat de speler bij 
een oneven aantal fi ches 
zelf mag weten wat hij 
doet: naar boven of naar 
beneden afronden.

Moeilijker
 De spelers bepalen zelf 

het aantal fi ches waarmee 
ze het spel beginnen.

 De spelers bepalen een 
nieuwe rekenkundige 
spelregel voor het blauwe 
segment op het spelbord.

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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Kleur eerst 1 liter en 2 liter en maak daarna vast.

naam:
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18 = n

19 = t

8 = p
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Schrijf de juiste letters in de kaartjes.

Les 15 • Wizmix

Maak 24 op je eigen manier. Gebruik steeds 2 of meer getallen.

Schrijf de juiste letters in de kaartjes.2

4 + 4 + 8 + 8 = 24
of:

4 × 6 = 24

1
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28

37

46 5

0

0

0 0

Bedenk zelf

Kleur het juiste blokje rood.3

Teken 48.4

Een wandeling. Teken de weg van vroeg naar laat.

31
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Les 20 • Spel

Spelregels

Speel het spel met je 
buurman of buurvrouw in 
1 oefenboek. 
Pak allebei twee fi ches. 
Speler 1 speelt met gele 
fi ches en speler 2 speelt met 
blauwe fi ches. 
Leg om de beurt een fi che op 
een leeg rondje op het 
spelbord. 
Schuif dan om de beurt een 
van je fi ches naar een leeg 
rondje. 
Je bent de winnaar als de 
ander geen fi che meer kan 
verschuiven.

Spelregels

Pak nu allebei drie fi ches. 
Leg om de beurt een fi che 
op een leeg rondje op het 
spelbord. 
Schuif dan om de beurt een 
van je fi ches naar een leeg 
rondje. 
Je bent de winnaar als de 
ander geen fi che meer kan 
verschuiven of als jouw drie 
fi ches op een rij liggen.

Het schuifspel
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• 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:
 werkboek, les 5, 

opdracht 1
Doe-activiteit 2:
 doosje
 knikker
 potloden
 tekenpapier 
Oefenboek pagina 40:
 per leerling 3 fi ches

L e s v e r l o o p

Les 20 • Spel
toetsopdracht 8 toetsopdracht 10

Doe-activiteit 1

Doel
Oefenen met een plattegrond.

Beschrijving
Gebruik werkboekopdracht 1 van les 5. De leer-
ling beschrijft wat hij op de plattegrond ziet. Hij 
wijst daarop concreet aan: het huis van Wisse, 
de school en de speeltuin. Ten slotte wijst hij de 
wegen en paden aan.

Suggesties voor hulp
Teken op het bord een kruispunt van 2 wegen 
met op die kruising een huis en een boom. De 
leerling voert de activiteit uit aan de hand van 
deze vereenvoudigde plattegrond.

Observatie
 Kan de leerling op een eenvoudige platte-

grond 3 objecten aanwijzen?
 Kan de leerling op een eenvoudige platte-

grond de looproutes aangeven?

Doe-activiteit 2

Doel
Oefenen van het lokaliseren.

Beschrijving
Leg de knikker in het doosje. De leerling wijst 
het zijaanzicht van doos met knikker aan. Zijn er 
meer mogelijke zijaanzichten? Vervolgens wijst 
de leerling het bovenaanzicht. De leerling tekent 
het zijaanzicht op het bord. Zie je daarin de knik-
ker? Hij tekent daarna ook het bovenaanzicht.

Suggesties voor hulp
Gebruik alleen het doosje. De leerling tekent zij- 
en bovenaanzicht van het doosje.

Observatie
 Kan de leerling het zijaanzicht van een doosje 

met daarin een knikker aanwijzen en teke-
nen?

 Kan de leerling het bovenaanzicht van een 
doosje met daarin een knikker aanwijzen en 
tekenen?
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Oefenboek pagina 40

 Herhaling en verrijking

Ruimte voor aantekeningen

spel

Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 40 

Doel
Oefenen van strategisch denken.

Beschrijving
In het oefenboek staan 2 varianten van hetzelf-
de spel. De bovenste variant is het basisspel, de 
onderste variant is wat moeilijker.
Speel het spel in tweetallen op een spelbord. 
Iedere speler heeft 2 fi ches. Speler 1 gebruikt de 
blauwe fi ches, speler 2 de gele fi ches.
Om de beurt leggen de spelers een fi che op een 
van de lege rondjes. Vervolgens schuiven ze om 
de beurt een van hun fi ches over de lijnen naar 
een leeg rondje. De speler die geen fi che meer 
kan verschuiven, heeft het spel verloren. Je wint 

bij de onderste variant het spel ook als je 3 fi ches 
verticaal of diagonaal op een rij hebt liggen.

Suggestie voor hulp
Speel het spel samen met een leerling. Die kan 
het vervolgens uitleggen aan medeleerlingen.

Observatie
 Kan de leerling correct een fi che over de 

speellijnen verschuiven?
 Kan de leerling minimaal één zet vooruit 

denken en verwoorden?

Reflectie
Spel: Wie is winnaar? Op welk rondje van het 
spelbord moet je in elk geval een fi che hebben 
liggen om te kunnen winnen?
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Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en bewerkingen 
Hoeveel ongeveer? 
De kinderen plaatsen 
getallen op de getallenlijn, 
maar moeten ook de 
waarde ervan bepalen. Dat 
gebeurt via de vraag: 
‘Hoeveel ongeveer?’ Er is 
extra aandacht voor 
begrippen als minder dan 
en meer dan. De kinderen 
zien dat 73 cent meer is dan 
37 cent door de hoeveelheid 
te kleuren in de spaarpijp.

Meten
Inhoud: liter
Het begrip liter komt aan 
bod. De kinderen kunnen nu 
voorwerpen koppelen aan 
de maten 1 liter, halve liter, 
en 2 liter.

Getallen en bewerkingen 
Welke sommen passen bij 
het plaatje?
De kinderen verkennen de 
samen hang tussen vermenig
vuldigen en (herhaald) 
optellen. Zij bekijken welke 
keersommen én 
optelsommen bij een bepaald 
plaatje passen. Zo leren ze 
bijvoorbeeld dat 4 * 5 
hetzelfde is als 5 + 5 + 5 + 5.

Getallen en bewerkingen 
Hoe maak jij de punten? 
Het afgebeelde ‘blikkenspel’ is de start 
voor het samenstellen van grotere getallen. 
De  kinderen onderzoeken hoe ze een 
hoeveelheid punten op verschillende 
manieren (met drie en met vier getallen) 
kunnen maken.

Meetkunde
Ruimtelijke oriëntatie: wat zie je wel en niet?
Wat we wel en niet zien wordt onder andere 
bepaald door de plaats waar we staan ten 
opzichte van het voorwerp. In dit blok wordt 
ingegaan op deze ervaring.

Meten
Klokkijken: hele uren op 
de cijferklok
De kinderen benoemen 
en schrijven alle hele uren 
tot middernacht (0:00), 
bijvoorbeeld 1 uur 
’s middags (13:00).

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