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Dubbel, 1 × minder, 1 × meer. Teken en reken.

reken-wiskundemethode voor het basisonderwijsreken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

werkboek jaargroep 4  b lok  6

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 
Anjo Mutsaars, Haren (binnenwerk en 
character)      
Coen de Kort, 
(vlnr) communicatievormgeving, Tilburg

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

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

12e druk 
ISBN 978-90-276-5703-9

© 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 
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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 
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Vier op een rij.

Les 15 • Wizmix

57039_ww_wb4_6_bw.indd   30 10-2-2011   14:08:53



31

57039_ww_wb4_6_bw.indd   31 10-2-2011   14:08:59



T i p
Gebruik dit spel als een van de spelen tij-
dens een spelletjesmiddag.

T i p
Dit spel is in een andere vorm te koop in de 
winkel. Vraag een van de leerlingen dit mee 
te brengen.

refl ectie
10 min.

• samenwerkend 
 leren
• zelfstandig 
 werken
 20 min.

toets
30 min.

30

4Jaargroep              blok 6

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

Vier op een rij
Speel het spel in tweetallen op een spelbord. De 
spelers zitten naast elkaar of tegenover elkaar. 
Speler 1 speelt met blauwe fi ches en speler 2 met 
speelt met gele fi ches. Om de beurt leggen de 
spelers een fi che in een van de vakjes. Winnaar 
is de speler die als eerste 4 van zijn fi ches op een 
rij heeft liggen. Dat kan horizontaal, verticaal of 
diagonaal.

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? Is het alleen maar geluk, of heb je ook 
dingen zelf in de hand? Eventueel tekenen de 
leerlingen dat op het bord.

Werkboek pagina 30 en 31

D o e l

 Oefenen van patronen in 
spelvorm.

 Oefenen van strategie in 
spelvorm.

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

Voor deze les hebt u per 
tweetal nodig:
 
 13 fi ches
Differentiatie:
 vellen ruitjespapier
 doosjes met euromunten

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 tijdens het 
spel eenvoudige patronen 
overzien en afmaken?

 Kan de leerling tijdens het 
spel de voor hem meest 
handige zet bepalen?

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

Makkelijker
 De leerlingen spelen het 

spel alleen, zodat ze kun-
nen oefenen.

 Oefenboek, opdracht 1: 
De leerlingen gebruiken 
het muntendoosje.

Moeilijker
 De leerlingen spelen op 

het spelbord Drie op een 
rij.

 Oefenboek, opdracht 4: 
De leerlingen tekenen na 
op een vel ruitjespapier.

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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Teken en kleur jij het spiegelbeeld?

naam:

reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs
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Maak 24 op je eigen manier.

Betaal met zo weinig mogelijk munten. Kleur en teken.1

Hoeveel punten samen? Schrijf.2

samen 15 punten puntensamen puntensamen

7 5

24 cent 78 cent

55 cent 83 cent
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Overal getallen.3

Overal getallen.4

Overal getallen.

31

Maak vast van 61 naar 100.3

Teken na.4

Maak de puzzel.

1

6

10

4

2

7

5

3

8

11

9

van links naar rechts:

1.  90 + 11 =
3.  de helft van 36.
5.  20 verdubbelen en nog  

 een keer verdubbelen.
6.  20 + 20 + 20 + 3 =
8.  9 groepjes van 9.

10. het dubbele van 100.
11. 50 cent + 30 cent + 
 4 cent.

van boven naar beneden:

2.  de helft en nog een   
 keer de helft van 44.

3.  het dubbele van 60.
4.  100 – 30 – 7 =
5.  21 verdubbelen en nog  

 een keer verdubbelen.
7.  het dubbele van 45.
8.  50 cent + 35 cent + 

 3 cent.
9.  de helft van 28. 31
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Les 20 • Spel

40

Wie is het eerst aan de overkant?
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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:
 vouwblaadjes
Doe-activiteit 2:
 mozaïekvormen (vierkan-

ten en driehoeken)
Oefenboek pagina 40:
 fi ches of damstenen
 bordrondjes

L e s v e r l o o p

Les 20 • Spel
toetsopdracht 8 toetsopdracht 10

Doe-activiteit 1

Doel
Oefenen van het construeren.

Beschrijving
De leerlingen vouwen een vouwblaadje op uw 
aanwijzingen op verschillende manieren door-
midden en nogmaals doormidden. Ze benoemen 
de vormen die ontstaan als driehoeken en vier-
kanten. Ze vouwen het blaadje open en wijzen 
nu alle vouwlijnen aan.

Suggesties voor hulp
Vouw zelf het blaadje doormidden en vouw het 
weer open. De leerlingen wijzen de vouwlijnen 
aan.

Observatie
 Kan de leerling eenvoudige vouwaanwijzin-

gen uitvoeren?
 Kan de leerling het begrip vouwlijn correct 

gebruiken?

Doe-activiteit 2

Doel
Oefenen van (mozaïek)patronen.

Beschrijving
Leg een eenvoudig vierkant patroon met vier-
kanten uit de mozaïekdoos. De leerlingen leg-
gen het patroon na. Herhaal dit met een vier-
kant patroon met driehoeken.
Leg een eenvoudig rechthoekig patroon met 
vierkanten. De leerlingen maken dit af tot een 
vierkant. Herhaal dit met een eenvoudig recht-
hoekig patroon met driehoeken.

Suggesties voor hulp
Voer de activiteit uit met gekleurde vierkante 
vouwblaadjes (en diagonaal geknipte vierkante 
blaadjes) op de grond.

Observatie
 Kan de leerling een eenvoudig vierkant 

mozaïekpatroon naleggen met vierkanten en 
driehoeken?

 Kan de leerling een eenvoudig half inge-
kleurd vierkant mozaïekpatroon afmaken?
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Oefenboek pagina 40

 Herhaling en verrijking

Ruimte voor aantekeningen
Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 40

Doel
Oefenen van het strategisch denken.

Beschrijving
De leerlingen spelen het spel in tweetallen op 
een speelbord. Ze gaan tegenover elkaar zitten 
en leggen het speelbord tussen zich in. Ieder 
plaatst op zijn onderste 2 rijen 10 fi ches. Speler 
1 draait de blauwe kant boven, speler 2 de gele 
kant. De spelers bepalen wie de eerste zet doet. 
Het spel kan ook gespeeld worden met zwarte 
en witte damstenen
Om de beurt schuiven de spelers een fi che een 
vak recht of schuin vooruit. Ze mogen ook over 
een fi che (steen) van de ander of van zichzelf 
heen springen (links, rechts, vooruit, achteruit en 
schuin). Doe dit eventueel voor op de tekening 
op het bord. De winnaar is degene die als eerste 

alle 10 fi ches aan de overkant heeft liggen (dus 
aan de kant van de tegenstander).

Suggesties voor hulp
Speel met een leerling het spel in het spelbord 
dat op de bord is getekend. Gebruik daarbij 
magnetische bordrondjes.

Observatie
  Kan de leerling het spel spelen volgens de 

spelregels?
 Kan de leerling (na enkele keren spelen) een 

voorbeeld geven van een (on)handige zet? 

Reflectie
Spel: Wie heeft gewonnen? Is dat puur geluk 
of heb je dat een beetje zelf in de hand? Laat 2 
leerlingen het spel spelen in de bordtekening.

spel
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Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en 
bewerkingen 
Eerlijk delen met 
drie kinderen
In voorgaande 
blokken hebben 
de kinderen 
hoeveelheden 
eerlijk gedeeld 
over 2 en over 
4 kinderen. Nu 
proberen zij deze 
hoeveelheden 
(poffertjes) ook 
eerlijk te delen 
over 3 kinderen. 

Getallen en 
bewerkingen 
Uitbreiding van het 
tafelschema
Met behulp van het 
tafelschema maken de 
kinderen de stap van 
iets vier keer doen 
(4 x) naar iets acht keer 
doen (8 x), van iets drie 
keer doen (3 x) naar 
iets zes keer doen 
(6 x) en van iets vijf 
keer doen (5 x)’ naar 
iets tien keer doen 
(10 x). 
Zij leren bijpassende 
keersommen schrijven. 

Meten
Gewicht: (herhaald) halveren 
van een kilo
De kinderen verdelen een kilo 
suiker in twee en in vier gelijke 
porties. Zij wegen die porties 
op de weegschaal. De gegevens 
worden genoteerd in een 
blokschema. 
De kinderen bekijken ook de 
relatie tussen gewicht en prijs. In 
een winkel is dat natuurlijk erg 
belangrijk!

Meetkunde
Ruimtelijke oriëntatie: 
vouwen 
De kinderen oefenen 
het vouwen van 
blaadjes. Zij doen dat 
met behulp van een 
instructie die uit een 
serie afbeeldingen 
bestaat. 

Getallen en bewerkingen 
Vermenigvuldigen
De kinderen leren iets vijf keer doen en 
iets tien keer doen (een hoeveelheid 
vermenigvuldigen met 5 en met 10). 

Meten
Kalender: maanden
De kinderen oefenen de namen 
en de volgorde van de maanden.

Getallen en 
bewerkingen
Optellen en aftrekken, 
in samenhang 
De kinderen bepalen 
het verschil tussen twee 
getallen. Zo rekenen 
zij bijvoorbeeld uit 
hoeveel cent ze te 
weinig hebben om een 
bepaalde bos bloemen 
te kunnen kopen. In 
deze opdrachten is er 
een grote samenhang 
tussen optellen en 
aftrekken. 
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