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Matz wil 60 punten halen met blikgooien. Maak sommen.
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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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Les 15 • Wizmix

Wie is het eerst thuis?
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T i p
Spreek met de leerlingen een uurtje af 
waarin iedereen het spel speelt. Maak er 
een competitie van.

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

Wie is het eerst thuis?
De leerlingen spelen het spel in tweetallen op 
een spelbord. Ieder kiest een kleur en plaatst zijn 
pionnen op de gezichtjes (startplaatsen) van die 
kleur. De bedoeling is om de 4 pionnen naar de 
overkant te brengen. Elke pion moet eindigen 
in een huisje van dezelfde kleur. De pionnen 
moeten over de lijnen op het spelbord worden 
bewogen.
Om de beurt gooien de spelers met de dobbel-
steen. Ze zetten een van hun pionnen het aantal 
ogen van de worp vooruit. Ze bepalen na elke 
worp zelf welke pion ze vooruit zetten. Dat kan 
dus een pion op het bord zijn of een pion die 
nog op een startplaats staat.
De pionnen zullen elkaar op het spelbord krui-
sen. Daarbij kunnen de spelers elkaar dwars zit-

ten. Want als een pion op een rondje komt waar 
een pion van de ander staat, dan moet die van 
het bord worden gehaald en weer opnieuw be-
ginnen vanaf een startplaats.
Een speler mag met zijn pion elke willekeurige 
omweg op het spelbord maken om een pion van 
de tegenspeler te slaan. Winnaar is degene die 
het eerst zijn 4 pionnen in de huisjes heeft.

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: Wie heeft gewonnen? Hoe vond je het 
spel?

Werkboek pagina 30 en 31

D o e l

 Oefenen van het lokalise-
ren.

 Oefenen van strategie.

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

Voor deze les hebt u nodig:
 
per tweetal:
 4 pionnen of fi ches
 dobbelsteen
Differentiatie:
 per tweetal 2 dobbelste-

nen

L e s v e r l o o p

Les 15 • Wizmix
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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 tijdens het 
spel snel bepalen hoe zijn 
pionnen op een handige 
manier naar zijn huisjes 
kunnen komen?

 Kan de leerling tijdens het 
spel snel bepalen welke 
pion van de tegenspeler 
hij kan slaan?

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

Makkelijker
 De spelers spelen het spel 

met ieder 2 pionnen.
 De leerlingen spelen het 

spel samen met u.
Moeilijker
 De spelers spelen met 2 

dobbelstenen.
 Een speler moet eerst 6 

gooien voordat hij een 
pion vanuit het gekleurde 
rondje op het spelbord 
mag bewegen.

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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Ik spaar 
elke 

week 2 
plaatjes.

Ik spaar 
geen 

plaatjes.

Ik spaar 
elke 

week 4 
plaatjes.

Ik spaar 
elke 

week 1 
plaatje.

Ik spaar 
elke 

week 2 
plaatjes.

Ik spaar 
elke 

week 3 
plaatjes.

naam:

eerst optellen

dan invullen
samen

na
1

week

na
2

weken

reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs
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Les 15 • Wizmix
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Welke afdruk hoort bij de schoen? Kruis aan.

Wie krijgt wat? Maak vast.1

Maak telkens 1 euro. Teken.2

Welke afdruk hoort bij de schoen? Kruis aan.
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Kleur telkens 24.3

Kleur alle repen van 24 stukjes.4

Welke bouwsels hebben 24 blokjes? Kruis aan.

31
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Les 20 • Spel

40

Speel het spel met blokjes op je tafel.
Je mag zelf het aantal kiezen.
Haal om de beurt 1, 2 of 3 blokjes weg.
Wie het laatste blokje kan weghalen is de winnaar.

Het luciferspel

Spelregels

Kies samen een rij.
Streep om de beurt 1, 2 of 3 lucifers door.
Wie de laatste lucifer kan doorstrepen, is de winnaar.
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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:
 verknipte puzzel (uit les 5)
Doe-activiteit 2:
 plakpot
 potlood
 blokje (gum)
 familiefoto’s (eventueel)
Oefenboek pagina 40:
 40 fi ches of blokjes
 per leerling kleurpotloden

L e s v e r l o o p

Les 20 • Spel
toetsopdracht 8 toetsopdracht 10

Doe-activiteit 1

Doel
Oefenen van lokaliseren.

Beschrijving
De leerlingen leggen de puzzelstukjes op tafel. 
Ze zoeken daaruit alle randstukjes. Waaraan her-
ken je die? Vervolgens leggen alle randstukjes 
aan elkaar en maken daarna de puzzel af.

Suggesties voor hulp
De leerlingen zoeken de 4 hoekstukjes en legt 
die eerst op hun plaats.

Observatie
 Kan de leerling de randstukjes van een puzzel 

verzamelen?
 Kan de leerling deze randstukjes correct aan 

elkaar leggen en zo het kader van de puzzel 
leggen?

Doe-activiteit 2

Doel
Oefenen van projectie.

Beschrijving
De leerlingen zetten de plakpot en het potlood 
achter elkaar. Welk voorwerp zie je helemaal? 
Waar staat dat voorwerp? (vooraan) Welk voor-
werp zie je maar gedeeltelijk? Waar staat dat 
voorwerp? (achteraan) De leerlingen plaatsen nu 
het blokje in het midden van de opstelling. Ze 
verwoorden de opstelling en gebruiken daarbij 
de begrippen vooraan, in het midden en achter-
aan.

Suggesties voor hulp
Bekijk samen met de leerlingen enkele familie-
foto’s. Ze beschrijven die met de genoemde be-
grippen. Bijvoorbeeld: ik sta vooraan op de foto, 
mijn moeder achteraan.

Observatie
 Kan de leerling 2 voorwerpen achter elkaar 

plaatsen en verwoorden welk voorwerp hij in 
zijn geheel en welk hij maar deels ziet?

 Kan de leerling de begrippen vooraan, in het 
midden en achteraan correct gebruiken?
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Oefenboek pagina 40

 Herhaling en verrijking

Ruimte voor aantekeningen

spel

Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 40

Doel
Oefenen van het strategisch denken.

Beschrijving
Er zijn 2 varianten van het spel. 
De eerste variant spelen de leerlingen in tweetal-
len op een speelbord. Iedere speler heeft een 
potlood in een verschillende kleur. Om de beurt 
strepen ze 1, 2 of 3 lucifers door. Winnaar is de 
speler die de laatste lucifer kan doorstrepen! De 
spelers kunnen het spel op deze wijze 3 keer in 
het oefenboek spelen.
De tweede variant wordt gespeeld zonder oe-
fenboek. De leerlingen nemen een willekeurig 
aantal blokjes of fi ches. De spelregels zijn gelijk, 
maar in plaats van lucifers doorstrepen worden 
nu blokjes of fi ches weggenomen. 

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

Observatie
 Kan de leerling kan het spel spelen volgens de 

spelregels?
 Kan de leerling minimaal een handeling voor-

uit denken en de keuze verwoorden?

Reflectie
Spel: Wie heeft gewonnen? Is dat puur geluk of 
heb je dat een beetje zelf in de hand?
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Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Meten
Lengte: (herhaald) halveren 
van de meter
De kinderen verdelen 
een papieren strook van 
een meter in twee en 
in vier gelijke delen. De 
gegevens noteren zij in een 
blokschema.

Getallen en bewerkingen 
Strategie 1 keer meer, 
1 keer minder
De strategie 1 keer 
meer, 1 keer minder 
verkennen de kinderen in 
dit blok verder. Ze leren 
bijpassende keersommen en 
optelsommen schrijven.

Getallen en bewerkingen 
Reuzensprongen
De kinderen bekijken hoe zij in vier 
gelijke sprongen (en in twee gelijke 
sprongen) van 0 naar bijvoorbeeld 
60 kunnen tellen. Ze tekenen deze 
‘reuzensprongen’ op de getallenlijn.

Getallen en bewerkingen 
Het tafelschema
Het ‘tafelschema’ is een middel 
om het vermenigvuldigen van 
getallen te oefenen. Het schema 
zal regelmatig terugkeren in plaats 
van rijtjes keersommen.

Meten
Klokkijken: halve uren op 
de cijferklok
Op de cijferklok 
benoemen en schrijven de 
kinderen de halve uren, 
bijvoorbeeld half twee 
‘s middags als 13:30. Van 
bepaalde activiteiten gaan 
ze na of die langer of 
korter duren dan een half 
uur, bijvoorbeeld een film 
kijken in de bioscoop en 
in de file staan.

Meetkunde
Ruimtelijke oriëntatie: 
waar past het stukje?
De kinderen leggen 
ontbrekende stukjes in 
een puzzel.

Meetkunde
Ruimtelijke oriëntatie: 
wat zie je wel en niet?
De kinderen geven 
antwoord op de vraag: 
‘Op welk plaatje 
ziet Marieke haar 
vriendinnetje?’

Getallen en 
bewerkingen 
Getallen structureren
De  kinderen 
onderzoeken hoe zij 
bijvoorbeeld 60 punten 
kunnen maken met twee 
gelijke getallen (twee 
dezelfde blikken) én met 
vier gelijke getallen (vier 
dezelfde blikken).
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