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Bedenk zelf maar sommen met poffertjes!
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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

Het geldspel

Dit heb je nodig:

Dit heb je samen nodig:
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Spelregels:

1. Je speelt dit spel met 2 spelers.
2.  Zet je pion op een driehoekje.
3.  Gooi om de beurt met de dobbelsteen en zet je pion vooruit.
4.  Op een rondje betekent: je krijgt geld.
 Op een vierkantje betekent: je moet geld betalen.
5.  Gooi dan met twee dobbelstenen:
 dobbelsteen 1 geeft het aantal euro’s aan.
 dobbelsteen 2 geeft het aantal munten van 10 cent aan.
 Dat bedrag krijg je of moet je betalen.
6.  Wie na 1 ronde het meeste geld heeft, is de winnaar.
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refl ectie
10 min.

• samenwerkend 
 leren
• zelfstandig 
 werken
 20 min.

toets
30 min.
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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

Geldspel
De leerlingen spelen het spel in tweetallen op 
een spelbord. Ieder plaatst een pion op een van 
de blanco driehoekjes. Iedere speler krijgt een 
startbedrag van 10 euro.
Speler 1 gooit met een dobbelsteen en gaat het 
gegooide aantal ogen vooruit met zijn pion.
Een rondje betekent geld ontvangen, een vier-
kantje betekent geld betalen, een driehoek be-
tekent niets ontvangen en niets krijgen. 
Speler 1 stelt zelf dat bedrag samen met de ogen 
van de 2 volgende worpen. 
De eerste worp met de ene steen bepaalt het aan-
tal euro’s. Een worp van 4 betekent dus 4 euro. 
De worp met de andere steen bepaalt het aantal 
centen. Een worp van 4 betekent 4 keer 10, dus 
40 cent.
Speler 1 haalt dat bedrag uit zijn muntendoosje 
(bij een rondje) of legt dat bedrag terug (bij een 
vierkantje). Daarna is speler 2 aan de beurt enzo-
voorts.

Het spel is afgelopen als een van de spelers een 

hele ronde over het bord heeft gemaakt. Win-
naar is degene met het meeste geld. Het bedrag 
hoeft dus niet precies bepaald te worden. 

Een voorbeeld:
Speler 1 gooit met de ene dobbelsteen 4 ogen.
Hij gaat 4 plaatsen vooruit en komt op een 
rondje. Hij ontvangt dus geld.
Hij gooit nogmaals met de eerste dobbelsteen. 
Hij gooit 3, dat betekent 3 euro.
Hij gooit met de tweede steen 6, dat betekent 6 
keer 10, dus 60 cent.
Het totaalbedrag is dus 3 euro en 60 cent.
Dat bedrag mag speler 1 uit zijn doosje pakken 
en bij zijn startbedrag leggen.

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 er gewonnen? Hoe vond je het 
spel? Waren er problemen tijdens het spel? Hoe 
heb je die opgelost? Hoe heb je aan het eind van 
het spel de winnaar bepaald?

Werkboek pagina 30 en 31

D o e l

 Oefenen van het samen-
stellen van ronde bedragen 
(bijvoorbeeld 1 euro en 40 
cent) tot 10 euro.

 Oefenen van het vergelij-
ken van bedragen.

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

Voor deze les hebt u nodig:
 
per tweetal:
 2 doosjes met euromunten 
 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 tijdens het 
spel bedragen tot 10 euro 
gepast samenstellen met 
munten van 1 en 2 euro 
en 10, 20 en 50 cent?

 Kan de leerling tijdens 
het spel 2 geldbedragen 
tot 10 euro vergelijken en 
aangeven welk bedrag het 
grootst is?

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

Makkelijker
 Speel het spel samen met 

de leerlingen.
 Speel met 1 dobbelsteen. 

Daarmee wordt per beurt 
3 keer gegooid. De 3 wor-
pen bepalen achtereenvol-
gens het aantal plaatsen 
vooruit, het aantal euro’s 
en het aantal centen.

Moeilijker
 De speler gooit per beurt 

1 worp met 2 dobbelste-
nen. Hij mag zelf bepalen 
welke steen het aantal 
plaatsen vooruit aangeeft. 
Maar die steen geeft dan 
ook meteen het aantal 
centen aan, de tweede 
steen het aantal euro’s.

 De speler gooit per beurt 
1 worp met 2 stenen. Hij 
bepaalt geheel naar eigen 
keuze welke steen het 
aantal plaatsen vooruit, 
het aantal euro’s en het 
aantal centen aangeeft.

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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390 cent

425 cent

    euro en     cent
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Les 15 • Wizmix

Waar passen de stukjes van de boot? Vul in.

Sprongen van 10. Kleur in de juiste volgorde.

Kleur eerst de potloden. Teken daarna de sprongen.
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Overal getallen.3

Overal getallen.4

Overal getallen.
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Maak sommen.

Maak 140 op je eigen manier.

Kleur eerst de potloden. Teken daarna de weg.
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Les 20 • Spel

Het geldspel

Spelregels:

1.  Speel dit spel met 2 spelers.
2.  Leg de munten neer. Je mag zelf de vakjes kiezen.
3. Gooi de dobbelsteen. De speler met het hoogste aantal ogen mag beginnen.
4. Hij kiest een startvakje. Daarna mag hij als eerste met zijn pion schuiven.
5. Ga bij elke beurt een vakje omhoog, omlaag, naar links of naar rechts. 
 Probeer op vakjes met een munt te komen.
6.  Wie heeft het eerst 200 cent?

Dit heb je nodig:

6 × 6 ×6 ×

start

start
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• zelfstandig werken
• herhalingstoets in kleine groep
 45 min.

refl ectie
10 min.

instructie
5 min.
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D o e l

Herhaling van de inhoud van 
les 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:
 kleurenafbeelding uit een 

tijdschrift of krant
 schaar
Doe-activiteit 2:
per tweetal:
 2 pionnen 
 dobbelsteen
 6 munten van 50 cent, 

6 munten van 20 cent en 
6 munten van 10 cent

Verdeel de kleurenafbeelding 
met potloodlijnen in 9 gelijke 
delen (3 bij 3 rijen). 

L e s v e r l o o p

Les 20 • Samen en alleen
toetsopdracht 8 toetsopdracht 10

Doe-activiteit 1

Doel
Oefenen van het lokaliseren.

Beschrijving
De leerlingen knippen de foto in delen (deelfo-
to’s). Deze delen leggen zij vervolgens weer tot 
totaalfoto. Stimuleer hen om dat niet te doen 
door te proberen, maar door vooraf bewust een 
keuze te maken op grond van criteria als kleur 
en vorm. De keuze voor elk stukje verwoorden 
zij voorafgaand aan het leggen. 

Suggesties voor hulp
Leg zelf een eerste rij van 3 delen van de foto.

Observaties 
 Kan de leerling enkele criteria noemen die hij 

gebruikt om de plaats van deelfoto’s in een 
overzichtsfoto te bepalen (zoals kleur, vorm, 
lijnen)?

 Kan de leerling globaal aangeven waar 
deelfoto’s (gelet op kleur en lijn) wel of niet 
kunnen liggen?

Doe-activiteit 2

Doel
Oefenen met een plattegrond.

Beschrijving
De leerlingen gebruiken de plattegrond van 
werkboek, les 10, opdracht 1. Daarin wijzen ze 
eerst alle wegen aan. Vervolgens wijzen ze alle 
steunpunten aan en benoemen die als bijvoor-
beeld boom en vuurtoren. Laat de leerlingen zelf 
een route lopen op de plattegrond. Ze vertellen 
daarbij hoe ze lopen. 

Suggesties voor hulp
De leerlingen tekenen zelf een eenvoudige plat-
tegrond op het bord in de vorm van een kruis-
punt. Zij tekenen daarin 2 steunpunten naar 
keuze.

Observaties 
 Kan de leerling in een eenvoudige platte-

grond de wegen aanwijzen?
 Kan de leerling in een eenvoudige platte-

grond de steunpunten aanwijzen?
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Oefenboek pagina 40

Herhaling en verrijking

Ruimte voor aantekeningen
Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 40

Doel
Oefenen van het samenstellen en vergelijken van 
ronde bedragen.

Beschrijving
De leerlingen spelen het spel in tweetallen op 
een spelbord. Ze verdelen de munten over de 
vakjes van het spelbord waarbij dus vakjes leeg 
blijven. Om de beurt gooien de spelers de dob-
belsteen. De speler die het hoogste aantal ogen 
gooit, is speler 1. Hij mag zijn pion op 1 van 
beide startplaatsen plaatsen. Speler 2 zet zijn 
pion op de andere startplaats. De dobbelsteen is 
hierna niet meer nodig.
De spelers verschuiven hun pion over het bord. 
Daarbij mag speler 1 dus beginnen. Elke beurt 
mag de pion een hokje naar boven, naar bene-
den, naar links of naar rechts worden geschoven. 
Komt de pion in een hokje met een munt, dan 

mag de betreffende speler die eruit nemen. 
Winnaar is de speler die het eerst in totaal pre-
cies 200 cent uit de vakjes heeft verzameld. 
Daarna spelen de spelers het spel nog een keer. 
Nu mag speler 2 als eerste zijn startvak bepalen.

Suggesties voor hulp 
Speel het spel samen met een leerling. 

Observatie
 Kan de leerling tijdens het spel bedragen tot 

2 euro samenstellen met munten van 10, 20 
en 50 cent?

 Kan de leerling tijdens het spel op een han-
dige manier zijn totaalbedrag bijhouden?

Reflectie
Spel: Wie heeft gewonnen? Was het geluk of 
juist niet? Hoe hou jij de tussenstand van je geld-
bedrag bij?

spel
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Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en bewerkingen 
Verkennen van het 
getallengebied tot 200
Het getallengebied 
is uitgebreid tot 200. 
Getallenlijnen en 
getallenkaartjes helpen de 
kinderen bij het ontwikkelen 
van inzicht in honderdtallen, 
tientallen en eenheden.

Meten
Inhoud: (herhaald) halveren 
van een liter
De kinderen verdelen een liter 
water in twee en vier gelijke 
porties. De gegevens noteren 
zij in een blokschema. 

Getallen en bewerkingen 
Het deelteken 
Met het deelteken kunnen de kinderen verdelingen 
korter en sneller weergeven. Zij onderzoeken de 
betekenis van getallen boven en gezichtjes onder de 
deelstreep. Het verwoorden van de rekenhandeling 
bij deelsommen is essentieel. Bijvoorbeeld: ‘Als je 
twaalf poffertjes eerlijk deelt met drie kinderen, dan 
krijgt ieder kind vier poffertjes.’

Getallen en 
bewerkingen 
Automatiseren 
De kinderen oefenen 
in het routinematig 
uitvoeren van 
vermenigvuldigen 
van de getallen 
2 tot en met 10. 
Het tafelschema 
en de keertabel 
ondersteunen 
de kinderen bij 
het zogenaamde 
‘automatiseren’ van 
rekenhandelingen.

Meetkunde
Ruimtelijke oriëntatie: 
hoe loop jij op de plattegrond?
De kinderen bekijken mogelijke routes op een 
plattegrond. Daarbij beantwoorden zij een vraag als: 
‘Hoe loop jij van de vuurtoren naar de camping?’

Getallen en bewerkingen 
‘Smokkelen’ met getallen 
De kinderen leren ‘smokkelen’ met getallen 
bij lastige optelsommen en aftreksommen. 
Lastige getallen worden eerst afgerond naar 
mooie getallen. Zij onthouden hoeveel er 
daarna nog erbij of eraf moet. 

Meten
Hoelang duurt 
het?
De kinderen 
bepalen hoeveel 
minuten een tv-
programma duurt.

Meten
Rekenen met geld
Met munten leggen 
(tekenen) de kinderen 
mooie bedragen tot 
10 euro, bijvoorbeeld 
7 euro en 60 cent. 
Zij bepalen het 
antwoord op de 
vraag: ‘Hoe betaal 
je een bedrag met 
zo weinig mogelijk 
munten?’ 
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