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Iedereen die naar jonge kinderen kĳ kt, ziet dat zĳ  vaak ongeloofl  ĳke talenten hebben en sprankelen van nieuwsgierigheid naar 

de wereld om hen heen. Ze weten feilloos wat het grootste koekje op het schoteltje is, ze verbazen zich over de lengte van hun 

schaduw en ze zĳ n buitengewoon creatief in het bedenken van verklaringen voor allerlei verschĳ nselen. 

Jonge kinderen zĳ n op deze manier spelenderwĳ s al heel vroeg bezig met rekenen. Zĳ n er genoeg bekers voor iedereen? 

Hoeveel kinderen mogen er in de bouwhoek? Welke dag is het vandaag? Gaan we straks nog buiten spelen? 

Daarnaast toont recent Amerikaans onderzoek aan dat de vaardigheid met getallen bĳ  jonge kinderen hun latere 

schoolprestaties in rekenen het beste voorspelt. Een pleidooi om je vooral bĳ  jonge kinderen sterk te richten op het stimuleren 

van de reken-wiskundige ontwikkeling.

Fred van de Rekenfl at is geschreven en ontwikkeld door Simone de Groot van KlasseWerk. In deze praktische handleiding 

wordt uitgebreid beschreven hoe u de reken-wiskunde ontwikkeling van jonge kinderen spelenderwĳ s door middel van 

poppenspel en interactie stimuleert. De rekenspelletjes nodigen uit tot handelen, ontdekken en redeneren. 

Met de Rekenfl at werkt u op een speelse, maar ook doelgerichte wĳ ze aan het stimuleren van de reken-wiskundige 

ontwikkeling van jonge kinderen. Bĳ  deze handleiding hoort de prachtige fl at, die gebruikt kan worden bĳ  de rekenavonturen 

die de poppen gaan beleven. De fl at representeert 10 verdiepingen, waardoor de kinderen al vroeg een gevoel krĳ gen voor de 

getallenlĳ n. U kunt hiermee ‘rekenen op’ veel rekenplezier voor u en uw leerlingen!

Voorwoord

Drs. Simone de Groot
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Het werken met de fl at van Fred is een prettige manier 

om zeker te weten dat alle rekendoelen aan de orde 

komen. In ieder laatje zitten rekenactiviteiten die 

gekoppeld zĳ n aan een rekendomein. Deze domeinen 

zĳ n gebaseerd op de kerndoelen 23 tot en met 33 

rekenen/wiskunde.

De verschillende domeinen zĳ n:

• Oriëntatie op tĳ d

• Ruimtelĳ ke oriëntatie

• Vergelĳ ken, sorteren en ordenen

• Meten en wegen

• Tellen en getalbegrip

• Oriëntatie op geld

Fred van de Rekenflat en de kerndoelen.
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De rekenactiviteiten worden ondersteund 
door het gebruik van poppen:
• Simon slaap is een luie beer. Samen met hem doen de kinderen activiteiten die met tĳ d en dagritme 

 te maken hebben.

• Fred de Bever heeft een autootje. Elke dag krĳ gt hĳ  opdrachten en moet hĳ  ergens naar toe. 

 Moet hĳ  nu linksaf, rechtsaf of rechtdoor? De kinderen helpen Fred met de ruimtelĳ ke oriëntatie.

• Tante Truus  ruimt de boel netjes op: Sorteren en seriëren

• Mien de meetmuis roept de hele dag ‘Meten is weten!’

 Zo wordt de weegschaal, om te wegen, steeds door Mien gebruikt.

• Hennie de Hen legt elke dag eieren. Fred gaat de eieren ophalen. De kinderen oefenen zo het 

 tientallig stelsel, de cĳ fersymbolen en daarmee het getalbegrip.

• Sjoerd de cĳ ferwoerd oefent met de kinderen de cĳ fersymbolen en rangtelwoorden.

• Koning Kapitaal leert kinderen omgaan met geld.

Op deze manier wordt een realistische situatie bereikt en leren kinderen dat rekenen niet alleen een abstract 

begrip is maar verweven is in de wereld om hen heen.

De Rekenfl at is eenvoudig inzetbaar bĳ  de kleutermethodiek of bĳ  het thema dat in de groep aan de orde is. 

U kunt een les uit uw methode gebruiken als basis voor de Rekenfl atles.

De rekenactiviteiten worden ondersteund 
door het gebruik van poppen:

 is een luie beer. Samen met hem doen de kinderen activiteiten die met tĳ d en dagritme 

utootje. Elke dag krĳ gt hĳ  opdrachten en moet hĳ  ergens naar toe. 

ruimtelĳ ke oriëntatie.

legt elke dag eieren. Fred gaat de eieren ophalen. De kinderen oefenen zo het 

 rangtelwoorden.
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Hoe de Rekenflat en het 
poppenspel het leerplezier 
vergroten.
Het is algemeen bekend dat een kind meer leert wanneer er sprake is van een 

actieve interactie.

Om te komen tot voldoende interactie en actieve participatie binnen de kringles-

sen rekenvaardigheden wordt met  de Rekenfl at gebruik gemaakt van poppenspel 

In het onderwĳ s heeft poppenspel nog steeds meer de status van ‘vermaak’ dan 

van ‘educatief middel’. Zelfs in de kleutergroepen, waar het spel als dé leidactivi-

teit wordt beschouwd, maakt men vaak het onderscheid tussen spel en werk. Het 

gebruik van poppen bĳ  jonge kinderen is nuttig omdat kinderen zich eenvoudig 

identifi ceren met poppen en hun eigen gevoelens en confl icten projecteren op de 

fi guren. Dit alles maakt het mogelĳ k om bepaalde gevoelens en denkstrategieën 

op een meer objectieve manier te uiten. Door de Rekenfl at is gebleken, dat het 

gebruik van poppen zeer effectief is bĳ  kinderen met een gebrek aan communica-

tieve vaardigheden of met een faalangstige houding. Bovendien heeft het gebruik 

van poppen een positieve invloed op kinderen met een te korte aandachtspanne. 

Ondanks de vele pogingen lessen aantrekkelĳ k te maken door het gebruik van 

tekeningen, prentenboeken of foto’s, gaat de voorkeur van  kinderen uit naar het 

poppenspel. 

Daarnaast hebben jonge kinderen soms moeite met het  reageren in situaties 

waarbĳ  volwassenen hen vragen stellen. Maar wanneer kinderen deelnemen aan 

activiteiten zoals poppenspel, praten ze open en spontaan over hun ervaringen 

en uiten zĳ  gemakkelĳ ker hun kennis waarbĳ  zĳ  zich niet afvragen of het antwoord 

door de volwassene als goed of fout zal worden beoordeeld. Poppenspel is een 

spel en het is algemeen bekend dat kinderen gedurende het spel veel spontaner 

zĳ n. Deze spontaniteit maakt dat de reacties van het kind, zowel de verbale als de 

nonverbale, ook eerlĳ k en echt zĳ n. 

Genoeg aanleiding om de poppen in de Rekenfl at een hoofdrol te geven.

poppenspel het leerplezier 

Het is algemeen bekend dat een kind meer leert wanneer er sprake is van een 

Om te komen tot voldoende interactie en actieve participatie binnen de kringles-

sen rekenvaardigheden wordt met  de Rekenfl at gebruik gemaakt van poppenspel 

In het onderwĳ s heeft poppenspel nog steeds meer de status van ‘vermaak’ dan 

van ‘educatief middel’. Zelfs in de kleutergroepen, waar het spel als dé leidactivi-

teit wordt beschouwd, maakt men vaak het onderscheid tussen spel en werk. Het 

gebruik van poppen bĳ  jonge kinderen is nuttig omdat kinderen zich eenvoudig 

identifi ceren met poppen en hun eigen gevoelens en confl icten projecteren op de 

fi guren. Dit alles maakt het mogelĳ k om bepaalde gevoelens en denkstrategieën 

op een meer objectieve manier te uiten. Door de Rekenfl at is gebleken, dat het 

gebruik van poppen zeer effectief is bĳ  kinderen met een gebrek aan communica-

tieve vaardigheden of met een faalangstige houding. Bovendien heeft het gebruik 

van poppen een positieve invloed op kinderen met een te korte aandachtspanne. 

Ondanks de vele pogingen lessen aantrekkelĳ k te maken door het gebruik van 

tekeningen, prentenboeken of foto’s, gaat de voorkeur van  kinderen uit naar het 

Daarnaast hebben jonge kinderen soms moeite met het  reageren in situaties 

waarbĳ  volwassenen hen vragen stellen. Maar wanneer kinderen deelnemen aan 

activiteiten zoals poppenspel, praten ze open en spontaan over hun ervaringen 

en uiten zĳ  gemakkelĳ ker hun kennis waarbĳ  zĳ  zich niet afvragen of het antwoord 

door de volwassene als goed of fout zal worden beoordeeld. Poppenspel is een 

spel en het is algemeen bekend dat kinderen gedurende het spel veel spontaner 

zĳ n. Deze spontaniteit maakt dat de reacties van het kind, zowel de verbale als de 
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Beer Simon Slaap*
zelf toe te voegen

522.208 Sjoerd de cĳ ferwoerd*

522.208 Hennie de Hen*

522.255 Koning Kapitaal*
verkleedset

575.270 Tante Truus*
verkleedset

522.208 Mien de meetmuis*

522.208 Fred de bever*

Tĳ d

Tellen en getalbegrip 

Tellen en getalbegrip

Omgaan met geld

Sorteren
Seriëren

Meten en wegen

Ruimtelĳ ke oriëntatie

*Los te bestellen.

Pop/voorwerp/verkleedset Domein

Over het leereffect van handpoppen 
en het gebruik van de Rekenflat.
Het werken met de Rekenfl at wil de sfeer van een poppenkast bĳ  kinderen oproepen. Er is gekozen voor een aantal dierhandpoppen 

omdat de voorkeur van kinderen daar naar uitgaat. Onderzoek heeft aangetoond, dat poppen die een dier voorstellen de kinderen 

meer vrĳ heid geven om te fantaseren in een fabelachtige sfeer dan bĳ  levensechte poppen. Ieder dier speelt zĳ n eigen rol en presen-

teert een rekensubdoel aan de groep. De laatjes van de Rekenfl at worden door uzelf gevuld met bĳ voorbeeld een eierwekker, een 

zandloper,een horloge, een kleurenklok, een cĳ fer van de week, enzovoorts.

Het plezierige van de fl at is dat u deze overal bĳ  kunt gebruiken. Zowel in de grote als in de kleine kring maar natuurlĳ k ook als extra 

activiteit voor ‘zwakke rekenaars’. Daarnaast is de Rekenfl at inzetbaar bĳ  alle kleutermethodieken. De rekenlessen uit de methode 

worden door de Rekenfl at gevisualiseerd en voorzien van een duidelĳ ke structuur. U schept hiermee een dagelĳ kse routine; niet alleen 

voor uzelf maar ook voor de kinderen.

Om een te grote hoeveelheid aan poppen te voorkomen zĳ n er enkele uitzonderingen gemaakt. De Rekenfl at maakt ter compensatie 

daardoor tevens gebruik van een tweetal verkleedsets. Naast het gebruik van de poppen, de voorwerpen en de verkleedset maakt u 

tevens gebruik van de cĳ fer- en richtingkaarten. 

Hieronder is schematisch weergegeven welk tussendoel gekoppeld is aan welk dier of verkleedset.

De doelen sluiten aan bĳ  de rekenkerndoelen. Meer informatie daarover is te vinden via www.tule.nl.
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Fred de Bever
Materiaal:

• Fred de bever handpop

• Richtingkaarten

Fred de Bever

Subdoel:
Oriëntatie op ruimte

Karakter pop:
Fred heeft een autootje waarmee hĳ  elke dag op pad gaat.

De auto staat geparkeerd in de garage.

Maar waar gaat hĳ  naar toe? Met behulp van zĳ n eigen 

navigatiesysteem (de richtingkaartjes) komt hĳ  overal. De 

kinderen kunnen Fred natuurlĳ k helpen. Fred bezoekt elke 

dag de bewoners van de fl at en maakt een praatje met ze. 

Bovendien lost hĳ  de rekenproblemen op van alle bewoners.

Activiteiten:
Tĳ dens het spel neemt u een aantal begrippen als uitgangspunt.

Deze begrippen worden steeds herhaald door Fred tĳ dens het 

spel.

Bĳ voorbeeld: 

ik stap in  de auto.

Ik stap uit  de auto.

Ik zet de auto naast de garage.

Kerndoel: 23 + 32
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in de ruimte

Vanuit standpunt kind

in, uit
binnen, buiten
tegenover
boven, onder
voorin, achterin
in de hoek
naast
tegen…aan
andersom
tussen
in het midden

in, uit
binnen, buiten
tegenover
boven, onder
voorin, achterin
in de hoek
naast
tegen…aan
andersom
tussen
in het midden

Groep 1 Groep 2Aangeboden Aangeboden

begrippen m.b.t. richting

naar voren
naar achteren
onderdoor
op, af
heen, terug
recht
langs
schuin
overheen
naar boven
naar beneden

naar voren
naar achteren
onderdoor
op, af
heen, terug
recht
langs
schuin
overheen
naar boven
naar beneden

Groep 1 Groep 2Aangeboden Aangeboden

Begrippenlijst
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positie- en 
afstandsbegrippen

op, onder
hier, daar
boven, onder
bĳ 
recht
dichtbĳ , veraf
tegen….aan
om…heen
rondom
opzĳ 
langs de kant
even ver
in, uit
voor, achter
heen, terug
omhoog, omlaag
vooruit, achteruit
in het midden
tussen
voorin, achterin
tegenover elkaar,
in de hoek
deze kant
overkant
linkerhand 
rechterhand
linkervoet 
rechtervoet
binnen, buiten
open, gesloten
naar…toe, van…af
naast
door…heen
vooraan, achteraan
dichterbĳ , verderaf
tussendoor
langs
andersom
in de bocht
dichtbĳ , verst

op, onder
hier, daar
boven, onder
bĳ 
recht
dichtbĳ , veraf
tegen….aan
om…heen
rondom
opzĳ 
langs de kant
even ver
in, uit
voor, achter
heen, terug
omhoog, omlaag
vooruit, achteruit
in het midden
tussen
voorin, achterin
tegenover elkaar,
in de hoek
deze kant
overkant
linkerhand 
rechterhand
linkervoet 
rechtervoet
binnen, buiten
open, gesloten
naar…toe, van…af
naast
door…heen
vooraan, achteraan
dichterbĳ , verderaf
tussendoor
langs
andersom
in de bocht
dichtbĳ , verst
rechts, links
dwars
op zĳ n kop
recht op
overkant
bovenaan
onderaan
op elkaar
naast elkaar
achterom

Groep 1 Groep 2Aangeboden Aangeboden
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Richtingkaarten
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Fred de bever gaat...
  Het eerste kind zegt hardop: “Fred de bever gaat…..” waarbĳ  hĳ  een richting   

  aangeeft, bĳ voorbeeld ‘rechtsaf’.

  Het volgende kind moet nu eerst de handeling uitvoeren en dan het verhaal  

  aanvullen: “Fred de bever gaat rechtsaf en stapt in zĳ n autootje”.

  Het derde kind voert de handeling weer uit en vult weer aan.

1
2

3
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1
2

3

Fred de bever gaat zoeken...
  Een kind kiest een klein voorwerp, bĳ voorbeeld een wasknĳ per.

  Terwĳ l het uitgekozen kind het voorwerp verstopt, houden alle andere kinderen de  

  handen voor de ogen. Het voorwerp moet nog wel deels zichtbaar blĳ ven.

  

  Als het voorwerp verstopt is, mag Fred gaan zoeken. Hĳ  wordt daarbĳ  geholpen door  

  de kinderen.

Hierbĳ  worden aanwĳ zingen gegeven als “links!”, “rechts!”, “rechtdoor!”, enzovoorts.
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Fred de bever in de val...
  De kinderen kiezen ieder een kleur pen of stift. Het speelveld bestaat uit een   

  afgebakend vierkant op ruitjespapier.

  Degene die het eerst aan de beurt is trekt één zĳ de van een ruitje over. Daarna doet  

  de ander dat met een ander ruitje.

  Vanaf dat moment maken beide kinderen om de beurt de uiteinden van hun lĳ ntje   

  groter door een bepaalde zĳ de van een ruitje over trekken. Voorwaarde is dat ze niet  

  de lĳ n van het speelveld mogen doorkruisen en ook niet elkaars lĳ n.

  De kinderen moeten proberen elkaar in te sluiten.

1
2

3

4
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Simon Slaap
Materiaal:

• Simon Slaap de beer

• Dagritmekaarten 

• Wekker

• Horloge

• Tandenborstel

• Bord en bestek

Subdoel:
Oriëntatie op tĳ d

Karakter van de pop:
Simone Slaap is een luie beer. Hĳ  praat langzaam en is altĳ d te 

laat. Wanneer hĳ  wakker wordt, is hĳ  verbaasd dat iedereen er 

al is. “Iedereen is ook altĳ d te vroeg”, zegt hĳ  dan.

Activiteiten:
Simon Slaap wordt wakker, want de wekker is afgegaan. Hĳ  wil 

weten hoe laat het is. En dan wil hĳ  weten wat er allemaal moet 

worden gedaan vandaag. En natuurlĳ k wil hĳ  ook weten welke 

dag het is.

Simon komt uit bed, hĳ  poetst nog even zĳ n tanden en hangt de 

volgende kaartjes op:

• De naam van de dag

• Een zonnetje (want het is dag)

• De dagritmekaartjes (alleen van de ochtend)

Dan is Simon alweer moe en gaat hĳ  weer slapen.

’s Middags, wanneer de kinderen na de lunch weer beginnen, 

wordt Simon weer wakker gemaakt om de volgende kaartjes op 

te hangen.

Simon Slaap
• Simon Slaap de beer

Kerndoel: 23 + 33

(De afbeelding van de beer dient ter illustratie en wordt niet bĳ geleverd.)
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Tijdsbegrippen

dag, nacht
dagen van de week
ochtend,morgen
middag
avond
nacht
vroeg, laat
oud, jong
seizoenen: lente, 
zomer, herfst, winter
gisteren
morgen
maand
jaar

dag, nacht
dagen van de week
ochtend,morgen
middag
avond
nacht
vroeg, laat
oud, jong
seizoenen: lente, 
zomer, herfst, winter
gisteren
morgen
maand
jaar

Groep 1 Groep 2Aangeboden Aangeboden

Begrippenlijst
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Het bommetje van Simon Slaap
  Een van de kinderen is de klok van een bom. Het kind gaat in de kring zitten met   

          een blinddoek om. De kinderen staan in de kring en een van de kinderen heeft een  

  bal in de hand. De bal is de bom.

  

  Het kind met de blinddoek om telt tot 30 in het eigen tempo. Ondertussen wordt de  

  bal in de kring doorgegeven.

  

  Terwĳ l het kind tot 30 telt, mag hĳ  regelmatig roepen: “Veranderen van richting!” en  

  vervolgens moet de bal in de andere richting worden doorgegeven.

  Als de teller bĳ  25 is roept hĳ : “de bom staat op springen!” en bĳ  30 roept hĳ  “boem!”.

  Het kind dat de bal in de hand heeft is af en moet gaan zitten.

1

2

3
4
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Toren bouwen
  

  Elk kind heeft een fl inke hoeveelheid plastic bekertjes of closetrollen.

  

  

   Binnen een vastgestelde tĳ d (zonder de kinderlĳ ke spontaniteit te beperken) 

moeten de kinderen de mooiste toren bouwen.

  Ieder kind licht na afl oop zĳ n meesterwerk toe.

  

  De winnaar wordt na gezamenlĳ k overleg aangewezen.

1

2
3

4
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Simon in de war
  Simon slaap heeft een koffer vol met kleren.

  

  Hĳ  gaat op gezette tĳ den zich verkleden.

  

  Iedere keer wanneer het winter is wil hĳ  zomerkleren aan en andersom.

   Wanneer het dag is, wil hĳ  zĳ n pyjama aan en wanneer het nacht is 

zĳ n gewone kleren.

  Laat de kinderen Simon helpen.

1

2
3

4



Fred van de rekenfl at20

Kimspel
  Leg 10 verschillende soorten tĳ dobjecten in de la van Simon. 

  Bĳ voorbeeld een kookwekker, een zandloper, een polshorloge of een kalender.

  Bespreek hoe de voorwerpen heten.

  Laat de kinderen de voorwerpen goed bekĳ ken en leg ze onder een doek.

  Laat de kinderen om de beurt een van de voorwerpen noemen, die onder de doek   

  verstopt liggen. Het spel is afgelopen wanneer niemand zich meer een voorwerp kan  

  herinneren.

1
2

3

4
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Subdoel: 
Meten/wegen

Het karakter van de pop:
Mien de meetmuis is altĳ d alles aan het meten. Het is een 

verlegen muis die heel zachtjes praat. In haar lade heeft ze 

allerlei attributen om te meten. Bĳ  elk meetprobleem moet ze 

het passende meetinstrument vinden. Dat lukt haar nooit! De 

kinderen moeten haar helpen.

Activiteiten:
Begrippen als lang-langer-langst, kort-korter-kortst, enz. komen 

op speelse wĳ ze aan de orde. Mien wil ook weten hoe zwaar 

iets is.

Ze komt dan tot de ontdekking dat groot niet altĳ d betekent dat 

het ook zwaar is. (relativeren) Mien de meetmuis meet lengte, 

gewicht, oppervlakte en inhoud.

Het gebruik van de juiste attributen is een belangrĳ k 

uitgangspunt.

Mien 
de meetmuis
Materiaal:

• Mien de meetmuis handpop*

• Centimeter/liniaal

• Weegschaal

• Inpakpapier/vouwblaadjes

• Litermaten

Kerndoel: 23+24+33
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Grootte

lang-kort
dik-dun
hoog-laag
groot-klein
passief aanwĳ zen:
vergrotende + 
overtreffende 
trap bĳ v: 
langer-langst,
evenlang als

lang-kort
dik-dun
hoog-laag
groot-klein
veel-weinig
breed-smal
veel-weinig 
(inhoud)
zwaar-licht 
(gewicht)
pass.aanwĳ zen 
+ actief 
benoemen:
vergrotende + 
overtreffende 
trap

Groep 1 Groep 2Aangeboden Aangeboden

Vergelijken
(getalsbegrippen)

evenveel-net zoveel
veel-weinig
meer-minder

evenveel-net zoveel
veel-weinig
meer-minder
meeste-minst

Groep 1 Groep 2Aangeboden Aangeboden

Begrippenlijst
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Materialen
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Sjoerd de 
cijferwoerd
Materiaal:

• Sjoerd de Woerd handpop*

• Cĳ fersymbolen

Subdoel:
Tellen/getalbegrip

Het karakter van de pop:
Sjoerd is een driftige eend, die roept dat hĳ  al heel goed kan 

tellen. Maar hĳ  doet altĳ d alles fout. Laat de kinderen hem 

helpen het goed te doen.

Activiteiten:
Sjoerd is altĳ d aan het tellen. “Is iedereen wel in de klas?”, 

vraagt hĳ  elke morgen. Ook zoekt hĳ  elke week een cĳ fer van 

de week uit. Bovendien gooit hĳ  graag met de dobbelsteen. 

Hĳ  weet dan niet welk cĳ fersymbool er bĳ  hoort.

Daarnaast gaat hĳ  met het liftje van de fl at naar boven en 

benoemd hĳ  de rangtelwoorden: eerste verdieping, tweede 

verdieping enz.

cijferwoerd
• Sjoerd de Woerd handpop*

Activiteiten:

Kerndoel: 23
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Getallen

1 t/m 4
5 t/m 7
8 t/m 10
terugtellen: 5 tot 1
terugtellen:
10 tot 1

1 t/m 4
5 t/m 7
8 t/m 10
10 t/m 20
terugtellen: 5 tot 1
terugtellen:
10 tot 1
terugtellen:
20 tot 1

Groep 1 Groep 2Aangeboden Aangeboden

Rangtelwoorden

eerste
tweede
derde
vierde
vĳ fde

eerste
tweede
derde
vierde
vĳ fde
zesde
zevende
achtste
negende
tiende

Groep 1 Groep 2Aangeboden Aangeboden

Begrippenlijst
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De cirkels van Sjoerd
  Teken cirkels op de grond of leg hoepels neer.

  Leg cĳ fers in de hoepels.

  Laat de kinderen 10 blokjes rechtop neerzetten.

  Op elk blokje staat een cĳ fer 1 tot en met 10.

  Laat de kinderen werpen met een pittenzak in de hoepels/cirkels.

  Als het kind bĳ voorbeeld 8 heeft gegooid mag het blokje met het cĳ fer 8 ‘omgelegd’  

  worden, maar ook de 5 en de drie of de 2 en de 6.

  Wie heeft het eerst alle blokjes omgelegd?

1

2
3

4
  Wie heeft het eerst alle blokjes omgelegd?



27

Sjoerd bingo
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Sjoerd bingo
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Sjoerd bingo
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Sjoerd bingo
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Sjoerd memory

0
3
6

9

1
4
7
10

2
5
8



Fred van de rekenfl at32

Sjoerd memory
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Tante 
 Truus
Materiaal:

• Verkleedsetje

• Concrete materialen

• Twee hoepels

• Verf, penselen

Subdoel: 
Sorteren en seriëren.

Het karakter van Tante Truus:
Tante Truus wil alles altĳ d opruimen. Anders is ze niet tevreden. 

Het ene moment wil ze alles gesorteerd hebben op kleur en het 

andere moment let ze op de vorm of de grootte. Tante Truus 

gaat op zoek naar overeenkomsten en verschillen. Ze let daarbĳ  

op kleur, vorm en grootte.

Elke keer deelt ze haar werk op een andere manier in. Ze blĳ ft 

aan het opruimen en is nooit klaar!

Activiteiten:
Tante Truus wil ordenen met concrete materialen. Bĳ voorbeeld: 

wat zĳ n winterkleren en wat zĳ n zomerkleren? En welke kleding 

kan in beide seizoenen worden gedragen? Daarmee maakt 

ze een Venn diagram met twee hoepels. Wanneer er ook nog 

iets tussen ligt wat er helemaal niet bĳ hoort, bĳ voorbeeld een 

schoen, valt die buiten de verzameling.

• Concrete materialen

Tante 

Kerndoel: 23 + 32
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Vormen

cirkel 
vierkant
driehoek
rechthoek

cirkel
vierkant
driehoek
rechthoek
ovaal
ruit
benoemen:
bol, blokje, kubus, 
piramide, 
staaf/balk, ei

Groep 1 Groep 2Aangeboden Aangeboden

Kleuren

rood
geel
blauw
groen
oranje
licht
donker

rood
geel
blauw
groen
oranje
licht
donker
zwart
grĳ s
wit
roze
paars
bruin
lichtste
donkerste

Groep 1 Groep 2Aangeboden Aangeboden

Begrippenlijst
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Tante Truus bekent kleur
  Van een vierkant stuk papier wordt een vouwsel gemaakt volgens tekening

  De driehoekjes worden van een kleur voorzien en de binnenkant wordt beschreven  

  met kenmerken als ‘knap’, ‘slim’, ‘aardig’, of met woorden van het thema dat aan de  

  orde is.

  Tante Truus houdt het vouwsel vast en een van de kinderen mag een getal noemen.  

  Vervolgens opent en sluit tante Truus het vouwsel zo vaak als het opgegeven getal.

  Nadat ze dat heeft gedaan zĳ n er vier kleuren zichtbaar. De kinderen mogen een   

  kleur kiezen en vervolgens leest tante Truus voor wat er onder staat.

1
2

3
4
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Tante Truus zoekt woorden
  Er wordt een kleur gekozen. Bĳ voorbeeld rood.

  

  

  Om de beurt noemen de kinderen een ding/voorwerp/groente o.i.d. op, dat begint   

  met ‘rood’.

  Het spel is afgelopen als de kinderen geen woorden meer weten te verzinnen die met  

  ‘rood’ beginnen.

  Een van de bewoners van de rekenfl at kan ook meedoen en steeds iets noemen wat  

  niet klopt. Bĳ voorbeeld “het gras is rood”.  Tante Truus keurt dat vervolgens af.

1

2

3

4
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Tante Truus ballonnenspel
  Elk kind krĳ gt een ballon met daaraan een koord, dat aan de enkel wordt 

  vastgebonden. Zorg dat er vier verschillende kleuren zĳ n.

  Tante Truus roept een kleur. De kinderen mogen ‘overlopen’ als ze de ballon in die  

  kleur om de enkel hebben. Tante Truus probeert de ballonnen lek te prikken!

  Aan het eind van het spel wordt gekeken welke groep de meeste ballonnen over   

  heeft.

Er zĳ n vele spelmogelĳ kheden met gekleurde ballonnen en/of muziek. Enkele voorbeelden:

• Kinderen moeten de ballonnen met een pollepel zo lang mogelĳ k ‘hooghouden’.

• Laat de Ballonnen doorgeven terwĳ l de muziek speelt. Stopt de muziek en heb je een 

 ballon vast, dan moet je een opdracht doen die bĳ  die kleur ballon hoort.

1

2

3
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Subdoel:
10-tallig stelsel/optellen/aftrekken

Het karakter van de pop:
Hennie de Hen zit op haar nest. Ze legt elke dag eieren, maar 

niemand weet hoeveel. Soms legt Hennie geen ei. Dan is ze 

van de leg, bĳ voorbeeld omdat ze zenuwachtig is. Zo leren de 

kinderen het begrip 0 kennen.

Activiteiten:
De kinderen mogen elke dag kĳ ken hoeveel eieren er gelegd zĳ n 

en houden dat via een staafdiagram bĳ .

De eieren worden verzameld in een eierrekje en aan het eind 

van de week worden alle eieren opgeteld.

Hennie de Hen
Materiaal:

• Kip handpop*

• Eierrek

• Eieren

Kerndoel: 23 + 26 + 27
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Begrippenlijst

Hoeveel eieren?

Getallen

1 t/m 4
5 t/m 7
8 t/m 10
optellen en aftrekken
erbĳ  en eraf
staafdiagram lezen

1 t/m 4
5 t/m 7
8 t/m 10
optellen en aftrekken
erbĳ  en eraf
staafdiagram lezen

Groep 1 Groep 2Aangeboden Aangeboden

5
4
3
2
1

maandag
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0
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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Kerndoel: 23 + 28 + 33

Subdoel: 
Omgaan met geld.

Het karakter van Koning Kapitaal:
Koning Kapitaal heeft genoeg geld. Hĳ  wil altĳ d alles kopen.

Hĳ  heeft een schatkist waarin hĳ  zĳ n geld bewaart.

Helaas is de schatkist soms leeg! Wat moet Koning Kapitaal 

dan doen?

Hĳ  moet aan het werk om geld te verdienen. Dat vindt hĳ  niet 

leuk!

Activiteiten:
Met koning Kapitaal kunnen winkelachtige activiteiten worden 

uitgespeeld.

Tĳ dens de werkles kunt u zichzelf verkleden als Koning Kapitaal 

en deelnemen aan het winkelspel dat kinderen uitspelen.

Geef koning Kapitaal een hebberig karakter. Hĳ  wil altĳ d meer 

dan dat hĳ  te besteden heeft. Kinderen zullen dat gedrag 

herkennen.

Koning Kapitaal
Materiaal:

• Koning Kapitaal verkleedset

• nepgeld

• portemonnee
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Begrippenlijst

Begrippen

Activiteiten

Betekenis

kopen
betalen
prĳ s
muntjes

winkeltje spelen
ruilen van 
voorwerpen

veel geld
weinig geld
Wat kun je doen 
met geld?
Hoe kom je aan 
geld?

verkopen
Euro
duur/goedkoop

boodschappen 
doen
betalen en iets 
terugkrĳ gen

werken voor geld
geld op de bank
te weinig geld 
hebben

Groep 1 Groep 2Aangeboden Aangeboden
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Koning Kapitaal gaat winkelen
  Leg een aantal voorwerpen die bĳ  het thema passen op tafel.

  Geef alle voorwerpen een ‘prĳ s’ van 1 tot en met 10 euro.

  Gebruik daarbĳ  het euroteken en cĳ fersymbolen, eventueel aangevuld met stippen.

  Koning Kapitaal heeft 10 euro. Hĳ  wil alles in een keer uitgeven. Wat kan hĳ  allemaal  

  kopen?

  Wanneer hĳ  iets koopt van 10 euro is hĳ  al zĳ n geld in een keer kwĳ t.

  Een combinatie van 3, 2 en 5 euro levert drie artikelen op!

11

22

33
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Koning Kapitaal Lotto
  Geef de kinderen een kaart met daarop de getallen 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 en 200.

  Leg ‘nepgeld’ neer en laat de kinderen kĳ ken welke getallen op het brief- en munt  

  geld staan.

  Laat de kinderen het geld op het juiste vakje leggen.

1

2

3

1

10

100

2

20

200

5

50

500
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