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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

Getal-scrabble

Je speelt dit spel met 2 of 3 spelers.
Maak om de beurt een som. 
Je mag zelf kiezen welke som. 
Het antwoord schrijf je in de hokjes van het 
speelveld.

Begin bij een starthokje (met sterretje).  
Gebruik voor elk cijfer een apart hokje. 
Antwoorden mogen van links naar rechts
(horizontaal) worden ingevuld.
Je mag ze ook van boven naar beneden
(verticaal) invullen.
De getallen moeten elkaar wel raken.

1

beurt
speler 1

aantal punten per beurt

speler 2 speler 3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

winnaar

300 +   6 =
    9 ×   7 =
  15 ×   2 =
  80 – 17 =
  55 + 18 = 

345 +   96 =
370 – 250 = 
470 – 255 = 
    7 ×     5 = 
    3 ×   12 = 

431 + 439 =
  80 ×     5 =  
254 –   78 =
670 – 335 =
    8 ×   50 =

  275 +   75 = 
      6 ×     2 =
1000 – 130 =
  290 –   32 = 
  385 –   91 = 

600 –   30 = 
575 +   25 =
488 – 113 =
  20 ×     3 = 
427 + 347 = 

259 +   71 =
587 –   34 =
  24 ×     3 = 
800 – 778 = 
700 – 698 = 

30

= 2 × getalwaarde
= 3 × getalwaarde
= 5 × getalwaarde

Probeer op de gekleurde hokjes te komen.
Die leveren de meeste punten op. 
Tel alleen de punten van je eigen som op.
Kun je niet aansluiten?
Begin dan op een ander starthokje. 
Streep telkens de som door als je klaar bent. 
Schrijf jouw punten in de tabel. 
Kruis per beurt de winnaar aan.
Wie is na 10 beurten de winnaar? 

Bijvoorbeeld: 
 300 + 6 =  3 0 6
 9 ×  7 =   3 
306 levert (2 × 306) 612 punten op
63 levert (3 × 63) 189 punten op
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680 – 440

160 +   80

930 – 690

970 – 730

720 – 480

520 – 280

710 – 280

280 + 150

160 + 270

750 – 320

170 + 260

810 – 380

820 – 480

520 – 180

510 – 170

960 – 620

180 + 160

660 – 320

Het lucifervarken.

Les 15 • Wizmix

30

Trek de lijnen.1

Kleur de sommen. 2

30

60 120 180 240

270

210
150

90

300

Leg met lucifers het varken.
Hoeveel lucifers heb je nodig?
Verplaats twee lucifers 
zodat het varken omkijkt. 

Trek een lijn van 60 naar 90, 
van 90 naar 120, enzovoort.
Ga door tot je bij 300 uitkomt.
Trek daarna telkens een lijn 
vanuit 300 naar 60, 120, 180 
en 240.
Wat zie je als je alle lijnen 
hebt getekend? 

De som waar 340 uitkomt = blauw
De som waar 240 uitkomt = rood
De som waar 430 uitkomt = wit

Het land van deze vlag is:
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Maak de vierkanten. Je mag twee lucifers verplaatsen.

5 0 1 8 9

0 9 0 7

9 0 7 8 2

9 9

5 9 6 0 8

6 9 9 9

5 7 2 6 9

Streep door. Van links naar rechts en van boven naar beneden. 3

Kleur telkens de kortste weg. 4
A

D C
B

E

G
F

31

Welk getal komt

Ik kleur de kortste weg van C naar B

Ik kleur de kortste weg van A naar D

Ik kleur de kortste weg van G naar A

Ik kleur de kortste weg van E naar F

Maak 2 vierkanten. Maak 3 vierkanten. 

na    500
voor    198
na    906
voor   510
voor    908
voor    879
na     88
voor      83
voor   299
na    607
voor 1000
voor      70
na    564
voor    573
voor      60
na    968
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Les 20 • Spel

1 865432

84 21618015012512096

45 807260545048

24 403632302725

9 201816151210

40

Rekenogen
Je speelt het spel met 2 of 3 spelers.
Elke speler krijgt 10 fi ches met een eigen kleur.
Je hebt 3 dobbelstenen nodig.

Om de beurt gooi je met de dobbelstenen. 
Je gooit bijvoorbeeld 2, 3 en 4.
Vermenigvuldig de getallen: 2 × 3 × 4 = 24.
Leg jouw fi che op het getal 24.
Dan is de volgende speler aan de beurt.
Hij gooit bijvoorbeeld 2, 2 en 6.  
Dat is ook 24, maar daar ligt al een fi che!
Jammer, volgende beurt heeft hij weer een kans.
Je wint het spel als je als eerste al je fi ches kwijt bent.
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Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Meten
Hoe lang is een 
kilometer?
In dit blok maken 
de kinderen 
kennis met 
de kilometer. 
Daarbij leggen zij 
telkens de relatie 
met de meter.

Getallen en 
bewerkingen 
Handig rekenen
De kinderen 
gebruiken een 
steunsom.

Getallen en bewerkingen 
Rekenen op papier
Na het optellen zien de 
kinderen nu hoe zij getallen 
van elkaar kunnen aftrekken. 
Eerst worden de tientallen en 
daarna de eenheden 
afgetrokken.

Meten
Duurt het lang of kort?
Soms lijkt iets lang te 
duren terwijl er toch 
maar een paar minuten 
voorbij zijn. 
De kinderen doen 
ervaring op met 
tijdsduur en tijdsbeleving 
door verschillende 
activiteiten uit te voeren.

Meetkunde
Een route lopen
De kinderen leren een 
eenvoudige route te 
lezen en uit te stippelen. 
Zij gebruiken hierbij de 
begrippen naar links, naar 
rechts en rechtdoor. Meetkunde

Helft en kwart
De kinderen zien wat de helft 
of een kwart is van een figuur.

Getallen en bewerkingen 
Verkennen van het 
getallengebied tot 1000
De kinderen oefenen verder 
met het positioneren van 
getallen op de getallenlijn.
Zij leren te schatten waar 
getallen ongeveer komen op 
de getallenlijn.

Getallen en bewerkingen 
Eerlijk delen van kleine 
hoeveelheden met meerdere 
kinderen
De kinderen leren 1 pannen
koek te verdelen over 
4 kinderen. Zij vertellen en 
beschrijven op eigen wijze 
hoeveel ieder krijgt. Het 
eerlijk delen is een 
voorbereiding op de formele 
breuken van groep 6.

Meetkunde
Verhoudingen
Het maken van 
verdelingen 
in een 
verhoudings
tabel is een 
handige 
vaardigheid.

Getallen en 
bewerkingen 
Blokschema’s en 
delen
De kinderen 
leren dat er een 
verband is tussen 
vermenigvuldigen 
en delen.
Zij gebruiken 
daarbij grote 
mooie getallen.

Getallen en bewerkingen 
Vermenigvuldigen en delen
In dit blok leren de kinderen 
vermenigvuldigen van 
eenheden met getallen 
tussen 10 en 20. Zij 
gebruiken daarbij de 
splitsstrategie. 
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