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INLEIDING
Op 15 maart 2020 was een historische dag. Alle scholen
werden gesloten i.v.m. de heersende Coronapandemie. Alle scholen moesten over op
thuisonderwijs. Dit werd grotendeels online
vormgegeven. Deze LeerChallenges Rekenen zijn
ontstaan vanuit de gedachte om het thuisonderwijs om
te zetten in een kans.
Veel rekenopgaven op scholen gaan over de praktijk.
Het oplossen van realistische vraagstukken op het
gebied van rekenen. Tijdens het thuisonderwijs hadden
leerlingen allemaal hun thuissituatie tot hun
beschikking. Ouders en leerlingen moesten alleen nog
gewezen worden op alle leersituaties die er zijn in een
huishouden. Precies daar biedt de LeerChallenge Rekenen uitkomst voor.
Het handelend rekenen verdient op veel scholen extra aandacht. Maar deze periode van
thuisonderwijs bood juist kansen om het handelend rekenen toe te passen. Ook hierin voorziet de
LeerChallenge Rekenen!
De LeerChallenges Rekenen werden door duizenden leerlingen in heel Nederland gebruikt. De
website www.lerenvanAtotZ.nl kent inmiddels zo’n 30.000 unieke bezoekers en de Facebookpagina
kent zo’n 4500 volgers en op Instagram zijn er inmiddels meer dan 1000 volgers. Nieuwe volgers
zijn van harte welkom op @LerenvanAtotZ
De LeerChallenges Rekenen zijn er voor de groepen 1 t/m 8 en op vele domeinen van het
rekenonderwijs. Zij zijn allen te downloaden op de website www.lerenvanAtotZ.nl/leerchallenges.
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1. LEERCHALLENGE REKENEN
De LeerChallenge Rekenen is een opdrachtkaart die leerkrachten naar hun leerlingen sturen, al dan
niet via de ouders. Leerlingen kunnen deze opdrachten dan thuis uitvoeren. Zij maken foto’s van de
deelchallenges en sturen die weer terug naar de leerkracht. De LeerChallenge Rekenen kan via een
oudercommunicatiesysteem als Parro verstuurd worden. Of geplaatst worden in een online
leeromgeving als Google Classroom. Ook kan de LeerChallenge Rekenen op papier worden
meegegeven. De bestanden zijn als .pdf of als .jpeg te downloaden op de website
www.lerenvanAtotZ.nl.
Hoe dit proces precies in z’n werk gaat is te zien in onderstaand filmpje:
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2. WELKE LEERCHALLENGES REKENEN ZIJN ER?
LeerChallenges Rekenen zijn altijd handelend en gericht op praktijksituaties. Daarnaast zijn de
challenges zo geschreven dat ze voor nagenoeg alle gezinnen in Nederland uitvoerbaar zijn. De
LeerChallenges Rekenen zijn zo opgesteld dat er eigen creatie mogelijk is. De uitvoering is waar
mogelijk vrij invulbaar. Zo worden er plattegronden van bouwwerken nagebouwd met blokjes kaas,
Duplo, maar ook met appels.

Er zijn momenteel 50 LeerChallenges Rekenen. De LeerChallenges Rekenen zijn te vinden in de
volgende domeinen:
•

Meten en wegen

•

Meetkunde

•

Bewerkingen

•

Getallen en getalbegrip

•

Breuken, verhoudingen en procenten

•

Tijd

•

Geld
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In hoofdstuk 8 zijn alle LeerChallenges genoemd en per domein en per leerjaar geordend.
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3. ONDERBOUWING
De LeerChallenges Rekenen zijn gebaseerd op een aantal zaken. Zo is het bijvoorbeeld voor een
deel ontdekkend leren. Daarnaast zijn er een aantal aspecten gebaseerd op modellen uit het
ERWD-protocol. Ook zijn de BCL Breinprincipes, die beschreven staan in het boek Vuurwerk van
Truus Römgens, zijn meegenomen in de ontwikkeling van de LeerChallenges. Ook wordt het
principe van frequente illusie aangesproken.

Ontdek
In onderstaand schema staat het woord Exploreren schematisch weergegeven.
Kinderen gaan ontdekkend, onderzoekend, verkennend en bestuderend te werk op het gebied van
verschillende rekenonderwerpen in hun eigen leefomgeving.
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Herken
Nadat de kinderen explorerend te werk zijn gegaan en ontdekt hebben hoe de onderwerpen in
elkaar steken, gaat de activerende fase van start. In de activerende fase worden de kinderen gericht
aangezet tot leren. Voorkennis wordt opgehaald vanuit het ontdekken. Kinderen gaan gericht op
zoek naar onderwerpen in hun eigen omgeving en activeren de kennis en hun omgeving bij het
nieuw te leren onderwerp. Ook gaan de kinderen actief en gericht met het onderwerp aan de slag.
Er wordt gemeten en gezocht naar kennis over het onderwerp.
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Ouderbetrokkenheid
LeerChallenges Rekenen zijn in het leven geroepen om het onderwijs op school en het leven thuis
meer met elkaar te verbinden. Het is belangrijk om de koppeling tussen lesstof en de praktijk thuis
zo goed mogelijk te maken. Daarnaast is het van belang dat ouders thuis weten wat er speelt op
school, zodat ook andersom de thuissituatie bewust wordt van de doelen op school. Hierdoor
wordt ook inhoudelijk de driehoek Leerling, Ouder, Leerkracht versterkt.

(de Vries, 2019)
Door ouders inhoudelijk bij het onderwijs te betrekken ontstaat Ouderbetrokkenheid 3.0 (de Vries,
2019). Ouders zijn partner in de school en weten wat er speelt met hun kind. De leerkracht zendt
niet alleen informatie, maar er ontstaat een inhoudelijk gesprek.
Oudercommunicatiesysteem
Steeds meer scholen maken gebruik van oudercommunicatiesystemen, zoals bijvoorbeeld Parro of
Schoolsunited. Deze systemen kunnen beide kanten op communiceren. Om de wereld van de
leerlingen meer te betrekken bij de lessen op school, kunnen foto’s van de lesstof opgestuurd
worden naar de leerkracht.
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ERWD-protocol
Het ERWD-protocol (Groenestijn, 2011) kent een aantal modellen, waarbij in wordt gestoken op
verbetering van het rekenwiskunde onderwijs. Een model wat aan de basis staat van rekenbegrip is
het handelingsmodel.
Handelingsmodel

(Groenestijn, 2011)
LeerChallenges Rekenen zijn gebaseerd op de onderste fase van het handelingsmodel namelijk het
formeel handelen. De LeerChallenges Rekenen maken gebruik van formeel handelen in
betekenisvolle situaties. Hierdoor wordt de overgang naar ‘voorstellen – concreet’, ‘voorstellen –
abstract’ en uiteindelijk het formeel handelen stevig gestoeld op de basis van het informeel
handelen.
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Breinprincipes
Het BCL-instituut heeft een zestal breinprincipes in kaart gebracht, die het leren bevorderen. De
LeerChallenges Rekenen zijn op een aantal hiervan gebaseerd. De uitleg hierover is terug te lezen in
het boek Vuurwerk van Truus Römgens. (Römgens, 2011)
Zintuiglijk rijk
‘Onderzoek heeft aangetoond dat het belangrijk is om tijdens leerprocessen zoveel mogelijk
zintuigen tegelijk in te schakelen. Het brein kan dan optimaal functioneren omdat het de informatie
in verschillende geheugenclusters kan opslaan.’ (Römgens, 2011)
De LeerChallenges Rekenen maken gebruik van visuele zintuigen, maar zeker ook van de tastzin, de
reukzin en in mindere mate van smaak en gehoor. Door deze zintuigen in te zetten onthouden
leerlingen daadwerkelijk wat ze moeten doen. Ook wordt door het maken van de foto na elke
deelchallenge het visueel geheugen in grote mate geactiveerd.

Emotie
‘De intensiteit van de beleefde emotie is van grote invloed op de werking van de neurotransmitters,
de chemische stofjes die zorgen voor het tot stand brengen van de vele verbindingen tussen
hersencellen.’ (Römgens, 2011)
Wanneer een LeerChallenge Rekenen wordt gemaakt in huis heeft de leerling een bepaalde emotie
bij zijn/haar thuissituatie. Wanneer zij samen met ouders de LeerChallenges Rekenen maken, heeft
dit invloed op hun relatie. Zij zullen zich herinneren hoe de sfeer in huis was en hoe ‘gezellig’ het
was om deze LeerChallenge te voltooien.

Creatie
‘Het is belangrijk om samen met de kinderen onderwijs te maken in plaats van onderwijs te geven.’
(Römgens, 2011)
De LeerChallenges Rekenen zijn zo opgesteld dat leerlingen grotendeels zelf kunnen beslissen hoe
ze de challenges uitvoeren en welke materialen ze gebruiken. Het is uitermate belangrijk dat
leerlingen hun eigen beeld creëren van hetgeen er geleerd wordt.
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Voortbouwen
‘Het is belangrijk om voorkennis te activeren en aan te sluiten bij datgene wat kinderen reeds weten
en kunnen.’ (Römgens, 2011)
Een LeerChallenge Rekenen laat leerlingen om zich heen kijken in hun eigen omgeving om
informatie te ontdekken over toegepast rekenen. Ze wegen materialen die voor hen belangrijk zijn,
ze leggen de tafel van 4 met hun favoriete speelgoed. Het is belangrijk dat zij onthouden dat ze dit
gedaan hebben en dat dit aansluit bij de lessen die op school behandeld zijn. Waarom moet dit
geleerd worden? Waar kom je dit in je eigen situatie tegen?
Frequente illusie
‘Je koopt een nieuwe auto en opeens zie je overal rode auto’s rijden.’
Het principe van frequentie illusie wordt ook wel het Baader Meinhof fenomeen, of het ‘rode auto
effect’ genoemd. Dit fenomeen geeft aan dat wanneer je ergens op gewezen wordt je dit daarna
overal zult zien. Zo willen wij graag bereiken dat leerlingen opeens overal breuken in zien of dat ze
opeens overal de inhoudsmaten gaan aflezen. Dan is het effect van een LeerChallenge Rekenen het
grootst.
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In het onderstaande filmpje worden bovenstaande principes nog eens weergegeven.
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4. ERVARINGEN
Na de tweede lockdownperiode is er een enquête afgenomen onder leerkrachten die de
LeerChallenges Rekenen hebben ingezet. De resultaten van dit onderzoek zullen hieronder kort
toegelicht worden. Er zijn 87 respondenten. Dit is ingevuld door leerkrachten die de website en de
Facebookpagina bezochten, dus de niet-gebruikers werden hierdoor niet bereikt.

In dit cirkeldiagram is af te lezen dat meer dan de helft van de respondenten de LeerChallenges Af
en toe in heeft gezet. Zo’n 42% van de respondenten zette de LeerChallenges wekelijks in en zo’n 6
personen zetten de LeerChallenges dagelijks in.
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Een groot deel van de gebruikers heeft de LeerChallenges ingezet in groep 1 en/of 2. Naar mate de
groepen hoger worden, werden de LeerChallenges minder ingezet. Ongeveer 4 personen
gebruikten de LeerChallenges in het speciaal onderwijs.

Op de volgende pagina is te lezen wat de voornaamste reden van respondenten was om de
LeerChallenges in te zetten. Een paar samenvattende punten zijn:
 Handelen met concrete materialen
 Afwisselende opdrachten
 Extra activiteit
 Mooie vormgeving
 Creatieve opdrachten
 Bewegend leren
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Zo’n 75% van de respondenten geeft aan de LeerChallenges tijdens het reguliere onderwijs in te
willen zetten als praktische opdracht. En een groot deel van de respondenten geeft aan de
LeerChallenges in het reguliere onderwijs te willen gebruiken om ouders te betrekken bij het
onderwijs en de lesstof te willen laten verwerken in de eigen omgeving.

18

LeerChallenges – Rekenen door te doen!

Praktijkuitwerking

Voor de inzet van de LeerChallenges tijdens regulier onderwijs heeft meer dan 50% van de
respondenten aangegeven dit wekelijks in te willen zetten. Zo’n 35% geeft aan dit maandelijks in te
willen zetten en 20% van de respondenten wil het liever incidenteel inzetten.
Zo’n 30% van de respondenten geeft aan wel geïnteresseerd te zijn in een workshop over de inzet
van de LeerChallenges Rekenen.
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5. HOE ZET JE LEERCHALLENGES IN?
De LeerChallenges Rekenen zijn op verschillende manieren in te zetten.
o Preventief
o Introductie van een les
o Verwerking van een les
o Uitlegkaart
o Curatief
o Bij hiaten

Introductie van een les
De LeerChallenges Rekenen zijn een perfecte introductie op een les. Een nieuw onderwerp wordt
geïntroduceerd aan de hand van een LeerChallenge. Dit kan zowel op school als thuis gebeuren.
Leerlingen gaan op zoek naar voorwerpen waar de les mee te maken heeft. Zoals het zoeken naar
procenten op verpakkingen of het meten van de lengte van je bed. Wanneer de les begint, worden
de foto’s van de gemaakte LeerChallenges Rekenen erbij gepakt en er wordt gesproken over de
betekenis van de procenten en hoe dit verder in z’n werk gaat. Ook wordt er gekeken naar de
gemeten voorwerpen en er wordt verder geborduurd op de opgedane kennis.
Uitlegkaart
Deze LeerChallenges Rekenen zijn ook te gebruiken als uitlegkaart. In deze LeerChallenges Rekenen
wordt stap voor stap, op een praktische manier, uitgelegd hoe een bepaalde rekenmoeilijkheid
uitgelegd kan worden. Een introductie op breuken, kan gemakkelijk met deze LeerChallenges
Rekenen. Zo hebben ook beginnende leerkrachten voldoende houvast om op een praktische
manier aan de slag te gaan met het rekenonderwijs.
Verwerking van een les
De leerlingen van groep 7 hebben vandaag geleerd over het omrekenen van lengtematen. Vandaag
krijgen ze de LeerChallenge Rekenen mee naar huis over ‘decameter, hectometer en kilometer’.
20

LeerChallenges – Rekenen door te doen!

Praktijkuitwerking

Joanne gaat vandaag uit school direct bezig met haar opdracht. Ze pakt een verlengkabel uit de
garage en samen met een hark en een schep legt ze 1 decameter in het gazon. Daarna pakt ze haar
skeelers om 1 hectometer te gaan skeeleren. Vervolgens loopt ze naar het huis van haar opa en oma
en maakt een foto; zij wonen op 1 km afstand van Joanne. Doordat leerlingen deze verwerking
doen, weten ze hoe de koppeling met de les naar de praktijk gebracht kan worden.
Uitlegkaart bij hiaten
Ouders vragen regelmatig bij 10-minutengesprekken, wat ze kunnen doen om hun kind te helpen
bij een bepaalde rekenmoeilijkheid. Om te voorkomen dat ouders dure programma’s aan gaan
schaffen, bieden LeerChallenges rekenen een gratis oplossing. Ouders worden betrokken bij het
onderwijs en zien hoe ze een link kunnen leggen naar het dagelijks leven. Ook is er een speltip
onderaan de challenge te vinden, zodat er op een spelende manier verder gewerkt kan worden aan
het doel.
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6. IN DE MEDIA
Tijdens de thuisonderwijsperiode tijdens de Corona-pandemie zijn de LeerChallenges Rekenen door
duizenden leerlingen gebruikt. Dit is niet ongemerkt voorbijgegaan. De LeerChallenges Rekenen zijn
al op diverse manieren in de media geweest. Hieronder volgt een greep uit het media-archief.
o Facebookpagina @LerevanAtotZ 4500 likes
o Instagram @LerenvanAtotZ 1000 volgers
o Facebook en Instagram Stories
o Twitter @LerenvanAtotZ
o Pinterest @LerevanAtotZ
o LinkedIn @LerenvanAtotZ
o Website: www.lerenvanatotz.nl met ruim 31000 unieke gebruikers en meer dan 45000
sessies
o Interview RTV Drenthe
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o Artikel Meppeler Courant

o Genoemd op Youtube-kanaal Geflipt?!
o Genoemd in artikel over thuisleren van Leraar 24
o Genoemd in column De Nieuwe Leraar
o Genoemd op de website EU against Corona
o Mede door de LeerChallenges genomineerd tot leerkracht van het jaar 2020
o Zie deze link voor meer informatie

Volg
@LerenvanAtotZ
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7. DANKWOORD
Van mij persoonlijk
Het ontstaan van de LeerChallenges is één grote rollercoaster geweest. De scholen waren dicht, ik
moest thuis onderwijs verzorgen aan de leerlingen op school en aan mijn eigen kinderen.
Ondertussen maakte ik bijna dagelijks LeerChallenges en er moest op stel en sprong een website en
een Facebookpagina komen. Het was een fantastische tijd, met reacties uit het hele land en zelfs
buiten de landsgrenzen.
Ik hoop dat de LeerChallenges veel leerlingen en ouders hebben gemotiveerd om met rekenogen
naar hun eigen omgeving te kijken. Daarnaast hoop ik dat de LeerChallenges een vaste plaats in het
curriculum krijgen om zo ouders en leerlingen inhoudelijk te betrekken bij het onderwijs op een
manier wat binnen hun mogelijkheden ligt.
Een woord van dank
Ik ben veel mensen dank verschuldigd om dit alles mogelijk te kunnen realiseren. Niet in de laatste
plaat mijn man, Arno, die mij altijd gesteund heeft om mijn dromen achterna te gaan, ook al vroeg
dat soms veel van ons als gezin.
Mijn ‘critical friend’ Marja van de Wiel ben ik veel dank verschuldigd zij stond dag en nacht voor mij
klaar om alle LeerChallenges te voorzien van feedback. Zij is degene die ervoor gezorgd heeft dat de
taal op de LeerChallenges laagdrempelig is gebleven en te begrijpen voor ouders zonder enige
onderwijservaring.
Jacob Jan Oostra en Marjolein Rink wil ik hartelijk bedanken voor hun razendsnelle technische
ondersteuning. Ook wil ik hen bedanken voor het meedenken met de lange termijnvisie en het
zakelijke aspect wat komt kijken bij het ontstaan van de LeerChallenges van Leren van A tot Z.
Kindcentrum De Bron en Tref onderwijs hebben mij alle kansen geboden om mij te mogen
ontwikkelen op het gebied van rekenonderwijs. Ik dank hen voor hun onvoorwaardelijke steun en
het denken in kansen om dit te mogen realiseren.
Mijn dank is groot voor de NVORWO, dankzij hen ben ik gefaciliteerd om de LeerChallenges uit te
mogen bouwen tot een rijk aanbod in het rekenonderwijs.
En ik dank de vele mensen die mij op wat voor manier dan ook ondersteund hebben om dit te
kunnen realiseren.

Annieke Otten-Zantinge
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8. LEERCHALLENGES REKENEN
Op de volgende pagina’s vindt u alle beschikbare Leerchallenges rekenen. De LeerChallenges
kunnen zowel op domein als op leerjaar gesorteerd worden.
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LeerChallenges Rekenen per domein
Bewerkingen
 Delen
 351. Verdelen Groep 4 5 6 7
 352. Kolomsgewijs delen 6 7 8 + Bijlage
 Optellen en aftrekken
 315. Optellen, aftrekken en splitsen getal 5 groep 2 3.
 316. Optellen, aftrekken en splitsen getal 6 groep 2 3.
 317. Optellen, aftrekken en splitsen getal 7 groep 2 3.
 318. Optellen, aftrekken en splitsen getal 8 groep 2 3.
 319. Optellen, aftrekken en splitsen getal 9 groep 2 3.
 320. Optellen, aftrekken en splitsen getal 10 groep 2 3.
 Overig
 331. Gemiddelde berekenen 6 7 8.
 341. Plus- en minteken 1 2 3.
 Vermenigvuldigen
 301. Algemeen 4 5 6
 302. De tafel van 2 groep 4 5
 303. De tafel van 3 groep 4 5
 304. De tafel van 4 groep 4 5
 305. De tafel van 5 groep 4 5
 306. De tafel van 6 groep 4 5
 307. De tafel van 7 groep 4 5
 308. De tafel van 8 groep 4 5
 309. De tafel van 9 groep 4 5
 310. De tafel van 10 groep 4 5

Breuken, verhoudingen en procenten
 Breuken
 501. Breuken groep 5 6 7 8
 502. Breuken delen groep 8
 503. Breuken vermenigvuldigen groep 8
 Procenten
 511. Procenten groep 5 6 7 8
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Getallen en Getalbegrip
 Kommagetallen
 211. Kommagetallen groep 5 6 7 8
 Getallen tot 10
 205. Oriëntatie op het getal 5 groep 1 2 3
 206. Oriëntatie op het getal 6 groep 1 2 3
 207. Oriëntatie op het getal 7 groep 1 2 3
 208. Oriëntatie op het getal 8 groep 1 2 3
 209. Oriëntatie op het getal 9 groep 1 2 3
 210. Oriëntatie op het getal 10 groep 1 2 3

Meten en wegen
 Lengtematen
 401. Lengtematen meten lang kort groep 1 2 3.
 402. Lengtematen meten mm cm groep 5 6 7 8
 403. Lengtematen meten dm m groep 5 6 7 8
 404. Lengtematen meten dam hm km groep 5 6 7 8
 Gewicht
 411. Gewichten wegen begrippen zwaar licht groep 1 2 3.
 412. Gewichten wegen kg gram groep 5 6 7 8
 Inhoud
 422. Inhoudsmaten ml cc cl groep 5 6 7 8
 423. Inhoudsmaten dl l groep 5 6 7 8
 424. Inhoudsmaten dal hl kl groep 5 6 7 8
 Omtrek
 431. Omtrek groep 4 5 6 7 8
 Oppervlakte
 441. Oppervlakte groep 5 6 7 8
 Temperatuur
 451. Temperatuur meten groep 5 6 7 8 Foto
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Meetkunde
 Spiegelen
 601. Spiegelen winter spiegelas groep 1 2 3 4 5 6 7 8 .
 602. Spiegelen zomer vlinder spiegelas groep 1 2 3 4 5 6 7 8.
 Plattegronden
 611. Bouwwerken en plattegronden aflezen en bouwen groep 1 2 3 4 5 6
 612. Bouwwerken en plattegronden bouwen en tellen groep 1 2 3 4 5 6
 613. Bouwwerken en plattegronden aanzichten groep 1 2 3 4 5 6
 Seriëren
 621. Seriëren Reeksen groep 1 2 3 4 5 6 7 8
 Vormen
 631. Meetkunde Vormen en figuren Kubus en dobbelsteen Groep 5 6 7 8

Tijd en geld
 Klokkijken
 711. Tijd Tijdsbesef en klokken 1 2 3 4
 712. Analoge klok 1 2 3 4 5 6
 721. Digitale klok 4 5 6 7
 Data
 731. Tijd en geld Tijd Kalender Groep 2 3 4 5 6
 Geld
 701. Tijd en Geld Geld Munten en biljetten Groep 3 4 5 6
 702. Tijd en Geld Geld Bedragen Groep 4 5 6 7 8
 703. Tijd en Geld Geld Wisselgeld Groep 6 7 8
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LeerChallenges Rekenen per leerjaar
Groep 1 en 2:











401. Lengtematen meten lang kort groep 1 2 3
205. Oriëntatie op het getal 5 groep 1 2 3
206. Oriëntatie op het getal 6 groep 1 2 3
411. Gewichten wegen begrippen zwaar licht groep 1 2 3
207. Oriëntatie op het getal 7 groep 1 2 3
208. Oriëntatie op het getal 8 groep 1 2 3
711. Tijd Tijdsbesef en klokken groep 1 2 3 4
209. Oriëntatie op het getal 9 groep 1 2 3
210. Oriëntatie op het getal 10 groep 1 2 3
602. Spiegelen zomer vlinder spiegelas groep 1 2 3 4 5 6 7 8

Groep 3:











341. Plus- en minteken groep 1 2 3
315. Optellen, aftrekken en splitsen getal 5 groep 2 3
316. Optellen, aftrekken en splitsen getal 6 groep 2 3
611. Bouwwerken en plattegronden aflezen en bouwen groep 1 2 3 4 5 6
317. Optellen, aftrekken en splitsen getal 7 groep 2 3
731. Tijd en geld Tijd Kalender Groep 2 3 4 5 6
318. Optellen, aftrekken en splitsen getal 8 groep 2 3
712. Analoge klok groep 1 2 3 4 5 6
319. Optellen, aftrekken en splitsen getal 9 groep 2 3
320. Optellen, aftrekken en splitsen getal 10 groep 2 3

Groep 4:











302. Vermenigvuldigen De tafel van 2 groep 4 5
303. Vermenigvuldigen De tafel van 3 groep 4 5
304. Vermenigvuldigen De tafel van 4 groep 4 5
305. Vermenigvuldigen De tafel van 5 groep 4 5
310. Vermenigvuldigen De tafel van 10 groep 4 5
612. Bouwwerken en plattegronden bouwen en tellen groep 1 2 3 4 5 6
306. Vermenigvuldigen De tafel van 6 groep 4 5
307. Vermenigvuldigen De tafel van 7 groep 4 5
308. Vermenigvuldigen De tafel van 8 groep 4 5
309. Vermenigvuldigen De tafel van 9 groep 4 5
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LeerChallenges – Rekenen door te doen!

Praktijkuitwerking

Groep 5:










351. Verdelen groep 4 5 6 7
301. Vermenigvuldigen tafels algemeen groep 4 5 6
721. Digitale tijd groep 4 5 6 7
613. Bouwwerken en plattegronden aanzichten groep 1 2 3 4 5 6
402. Lengtematen meten mm cm groep 5 6 7 8
701. Tijd en Geld Munten en biljetten groep 3 4 5 6
403. Lengtematen meten dm m groep 5 6 7 8
404. Lengtematen meten dam hm km groep 5 6 7 8
621. Seriëren Reeksen groep 1 2 3 4 5 6 7 8

Groep 6:










702. Tijd en Geld Bedragen groep 4 5 6
422. Inhoudsmaten ml cc cl groep 5 6 7 8
423. Inhoudsmaten dl l groep 5 6 7 8
703. Tijd en geld Wisselgeld groep 6 7 8
501. Breuken algemeen groep 5 6 7 8
424. Inhoudsmaten dal hl kl groep 5 6 7 8
601. Spiegelen winter spiegelas groep 3 4 5 6 7
451. Temperatuur meten groep 5 6 7 8
412. Gewichten wegen kg gram groep 5 6 7 8

Groep 7 en 8:










352. Kolomsgewijs delen groep 6 7 8 met bijlage
511. Procenten groep 5 6 7 8
211. Kommagetallen groep 5 6 7 8
331. Gemiddelde berekenen groep 6 7 8
431. Omtrek berekenen groep 4 5 6 7 8
441. Oppervlakte berekenen groep 6 7 8
502. Breuken delen groep 8
503. Breuken vermenigvuldigen groep 8
631. Meetkunde Vormen en figuren Kubus en dobbelsteen Groep 5 6 7 8
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Kook een
ei en doe
mee!

SOMMEN BIJ 5-CHALLENGE
BEWERKINGEN
Splitsen | Optellen | Aftrekken

CHALLENGE 1

Splits 5 vingers en/of tenen op
zoveel mogelijk
verschillende manieren.
Leg bijvoorbeeld een papiertje
tussen je tweede
en derde vinger.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Beeld met voorwerpen de
plussom 4 + 1 uit.
Leg bijvoorbeeld 4 ongepelde
eieren naast 1 gepeld ei.

CHALLENGE 3

Beeld met voorwerpen de
minsom 5 1 uit.
Pak bijvoorbeeld 5 gekookte
eieren. Eet 1 ei op, laat alleen
de schaal liggen.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel ‘Halli Galli’ en oefen het
snel herkennen van de splitsingen
bij het getal 5.

Pak
fruit en
doe mee!

Dobbel
en doe
mee!

SOMMEN BIJ 6-CHALLENGE
BEWERKINGEN

SOMMEN BIJ 7-CHALLENGE
BEWERKINGEN

Splitsen | Optellen | Aftrekken

Splitsen | Optellen | Aftrekken

CHALLENGE 1

Splits met voorwerpen het getal
6 op zoveel mogelijk verschillende manieren.
Leg bijvoorbeeld een groepje
van 5 naast een groepje van 1.

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

CHALLENGE 1

Pak een dobbelsteen en
kijk wat op de bovenste en op
de onderste zijde staat.
Laat zoveel mogelijk
splitsingen van het
het getal 7 zien.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Beeld met voorwerpen de
plussom 4 + 2 uit.
Pak bijvoorbeeld 4
sinaasappels. Leg er
2 appels bij.

Beeld met voorwerpen de
plussom 3 + 4 uit.
Leg bijvoorbeeld dobbelstenen
waarmee je 3 en 4 hebt
gegooid naast elkaar.

CHALLENGE 3

CHALLENGE 3

Beeld met voorwerpen de
minsom 7 2 uit.
Pak bijvoorbeeld 7
voorwerpen en dek 2
voorwerpen af.

Beeld met voorwerpen de
minsom 6 3 uit.
Pak bijvoorbeeld 6 sinaasappels
en laat van 3 sinaasappels
alleen de schil zien.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel ‘Jumbolino’ en oefen het
optellen en aftrekken met dobbelstenen.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Gooi met twee dobbelstenen.
Elke keer dat je zeven gooit heb je een punt.

Pak er 9
en doe
mee!

Wacht op
de 8 en doe
mee!

SOMMEN BIJ 8-CHALLENGE
BEWERKINGEN

SOMMEN BIJ 9-CHALLENGE
BEWERKINGEN

Splitsen | Optellen | Aftrekken

Splitsen | Optellen | Aftrekken

CHALLENGE 1

Splits met voorwerpen het
getal 8 op zoveel mogelijk
verschillende manieren.
Leg bijvoorbeeld een rij van 3
komkommers naast een
rij van 5 tomaten.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

CHALLENGE 1

Splits met voorwerpen het
getal 9 op zoveel mogelijk
verschillende manieren.
Schil bijvoorbeeld 3 van de 9
aardappels.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Beeld met voorwerpen de
plussom 2 + 6 uit.

Beeld met voorwerpen de
plussom 5 + 4 uit.

CHALLENGE 3

CHALLENGE 3

Beeld met voorwerpen de
minsom 8 3 uit.
Leg bijvoorbeeld 8 tomaten
neer, eet er 3 op en laat alleen
een restje liggen

Beeld met voorwerpen de
Leg bijvoorbeeld 9 boterhammen neer, eet er 3 op en laat
alleen de kruimels liggen.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel ‘Pak die zak’ en oefen het
snel herkennen van aantallen.

Zie de
liefde van
de 10 en
doe mee!

SOMMEN BIJ 10-CHALLENGE
BEWERKINGEN
Splitsen | Optellen | Aftrekken

CHALLENGE 1

Ga op zoek naar voorwerpen
waar 10 stuks van zijn. Denk
aan eierdozen, vingers enz.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Splits met voorwerpen het
getal 10 op zoveel mogelijk
verschillende manieren.

CHALLENGE 3

Beeld met voorwerpen de
minsom 10 3 uit.
Pak bijvoorbeeld een eierdoos
met 10 eieren en haal er 3 uit.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel ‘Vriendjes van 10’ en oefen het
snel herkennen van de splitsingen van 10.

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel ‘Shut the box’ en oefen het
optellen en aftrekken met dobbelstenen.

Verdeel
en doe
mee!

VERDEEL-CHALLENGE
DELEN VERKENNEN
Verdelen | Delen | Rest

CHALLENGE 1

Verzamel 12 voorwerpen.
Verdeel de voorwerpen eerlijk
op 4 verschillende
manieren.

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

Zoek iets met veel dezelfde
voorwerpen.
Verdeel de voorwerpen eerlijk
in 4 groepen.

CHALLENGE 3

Verdeel nu de voorwerpen van
Challenge 2 in 8 groepen.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Het spel ‘Multibloom’ geeft op een inzichtelijke
manier de tafels en delingen weer.

Deel
uit en doe
mee!

DEEL-CHALLENGE
MET BIJLAGE

Kolomsgewijs delen | Delen | Verdelen

CHALLENGE 1

#LeerChallenge

Pak een zak met veel
voorwerpen. Denk aan: punaises,
macaroni, kraaltjes, enz.
Tel het aantal.

CHALLENGE 2

Bedenk met hoeveel kinderen je de voorwerpen wilt delen.
Schrijf de namen van de kinderen op
briefjes en geef deze een plek op tafel.

CHALLENGE 3

Hoeveel krijgt elk kind eerst?
Deel de voorwerpen uit en leg ze bij de
briefjes op tafel.
Hoeveel is er uit de zak?
Trek dit van het totaal af.

#Rekenchallenge

Doe
keer op
keer mee!

TAFEL-CHALLENGE
TAFELSTRUCTUUR VERKENNEN
... keer een groepje van... | Keer | Vermenigvuldigen

CHALLENGE 1

Verzamel 3 voorwerpen
waarin een tafelsom te zien is.
Schrijf de tafelsom erbij.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Beeld de tafelsom 7 x 6 uit.
Dus 7 keer een groepje van 6
voorwerpen.

CHALLENGE 3

Beeld de tafelsom 6 x 8 uit.
Dus 6 keer een
groepje van 8 voorwerpen.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel ‘Multibloom’ en
oefen de tafels op een inzichtelijke manier.

Pak je
schoenen
en doe
mee!

Drie op
een rij!

TAFEL VAN 2-CHALLENGE
VERKENNEN VAN DE TAFEL VAN 2

TAFEL VAN 3-CHALLENGE
VERKENNEN VAN DE TAFEL VAN 3

De tafel van 2 | Keer | Vermenigvuldigen

De tafel van 3 | Keer | Vermenigvuldigen

CHALLENGE 1

Verzamel voorwerpen waar
je de tafel van 2 in herkent.
Schrijf de som erbij.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

CHALLENGE 1

Verzamel voorwerpen waar
je de tafel van 3 in herkent.
Schrijf de som erbij.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Leg met schoenen en sokken
de volgende sommen neer:
3 keer een groepje van 2
5 keer een groepje van 2

Leg 2 keer een groepje van 3
voorwerpen neer.
Leg 4 keer een groepje van 3
voorwerpen neer.

CHALLENGE 3

CHALLENGE 3

Leg de hele tafel van 2 neer
met voorwerpen. Schrijf de
som en de antwoorden erbij.

Leg de tafel van 3 neer met
voorwerpen. Schrijf de som en
de antwoorden erbij.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel ‘Memory’.
Hoeveel tweetallen heb jij gemaakt?
Welke tafelsom hoort daarbij?

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel ‘Multimany’
en oefen de tafels op een inzichtelijke manier.

High

Vier op
een rij!

TAFEL VAN 4-CHALLENGE
VERKENNEN VAN DE TAFEL VAN 4

TAFEL VAN 5-CHALLENGE
VERKENNEN VAN DE TAFEL VAN 5

De tafel van 4 | Keer | Vermenigvuldigen

De tafel van 5 | Keer | Vermenigvuldigen

CHALLENGE 1

Verzamel voorwerpen waar
je de tafel van 4 in herkent.
Schrijf de som erbij.

#LeerChallenge

CHALLENGE 1

Verzamel voorwerpen waar
je de tafel van 5 in herkent.
Schrijf de som erbij.

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

CHALLENGE 2

Leg met handen, voeten of
handschoenen de volgende
sommen neer:
3 keer een groepje van 5
4 keer een groepje van 5

Leg 4 keer een groepje van 4
voorwerpen neer.
Leg 3 keer een groepje van 4
voorwerpen neer.

CHALLENGE 3

CHALLENGE 3

Leg de tafel van 4 neer met
voorwerpen. Schrijf de som en
de antwoorden erbij.

Leg de tafel van 5 neer met
voorwerpen. Schrijf de som en
de antwoorden erbij.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

#Rekenchallenge

www.lerenvanAtotZ.nl

Leren van A tot Z

Speel het spel ‘Tafel Vier op een rij’
en oefen de tafels door vier op een rij te maken.

www.lerenvanAtotZ.nl

Ga bijvoorbeeld touwtje springen,
laat iemand het aantal sprongen turven.
Kun je zien welke tafelsom hier aan bod komt?

Gooi 6
en
doe mee!

Kijk op
de kalender
en doe
mee!

TAFEL VAN 6-CHALLENGE
VERKENNEN VAN DE TAFEL VAN 6

TAFEL VAN 7-CHALLENGE
VERKENNEN VAN DE TAFEL VAN 7

De tafel van 6 | Keer | Vermenigvuldigen

De tafel van 7 | Keer | Vermenigvuldigen

CHALLENGE 1

Gooi 6 met een aantal
dobbelstenen.
Schrijf de som erbij.

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

CHALLENGE 1

Pak een maandkalender en
maak een foto van een aantal weken. Schrijf de keersom
van de dagen erbij.

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

Leg de volgende sommen neer
met voorwerpen en schrijf de
antwoorden erbij.
3x6
5x6

Leg de volgende sommen neer
met voorwerpen en schrijf het
antwoord erbij.
2x7
3x7

CHALLENGE 3

CHALLENGE 3

Houd een spiegel naast de uitwerking van Challenge 2. Je
ziet dat het aantal verdubbelt.
Welke som zie je? Wat is het
antwoord?

Houd een spiegel naast de uitwerking van Challenge 2. Je
ziet dat het aantal verdubbelt.
Welke som zie je nu? Wat is
het antwoord?

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Op www.tafelsoefenen.nl kun je
op veel verschillende manieren
de tafels oefenen.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel ‘Bliepen’.
Tel door om de beurt een getal te zeggen.
Als het getal in de tafel van 7 zit, zeg je ‘Bliep!’.

Geef acht
en
doe mee!

Speel een
9 en
doe mee!

TAFEL VAN 8-CHALLENGE
VERKENNEN VAN DE TAFEL VAN 8

TAFEL VAN 9-CHALLENGE
VERKENNEN VAN DE TAFEL VAN 9

De tafel van 8 | Keer | Vermenigvuldigen

De tafel van 9 | Keer | Vermenigvuldigen

CHALLENGE 1

Verzamel voorwerpen waar
je de tafel van 8 in herkent.
Schrijf de som erbij.
Denk aan: spinnen en
achthoeken.

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

CHALLENGE 1

Verzamel voorwerpen waar je
het aantal 10 in herkent. Haal
er telkens 1 uit. Denk aan
eierdozen. Schrijf de keersom
uit de tafel van 9 erbij.

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

Leg de volgende sommen neer
met voorwerpen en schrijf het
antwoord erbij.
2x8
3x8

Leg de volgende sommen neer
met voorwerpen en schrijf de
antwoorden erbij.
3x9
4x9

CHALLENGE 3

CHALLENGE 3

Schrijf de tafel van 9 onder
elkaar op. Bekijk de eerste
cijfers van het antwoord van
boven naar beneden.
En daarna het tweede cijfer.
Wat valt je op?

Houd een spiegel naast de uitwerking van Challenge 2. Je
ziet dat het aantal verdubbelt.
Welke som zie je nu? Wat is
het antwoord?

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel ‘Malle getallen
vermenigvuldigen’ en oefen de tafels.

Zoek een
tiente en
doe mee!

TAFEL VAN 10-CHALLENGE
VERKENNEN VAN DE TAFEL VAN 10
De tafel van 10 | Keer | Vermenigvuldigen

CHALLENGE 1

Verzamel voorwerpen waar
je de tafel van 10 in herkent.
Schrijf de som erbij.

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

Pak munten van 10 cent of
biljetten van 10 Euro.
Leg de volgende sommen neer
en schrijf het antwoord erbij.
2 x 10
3 x 10

CHALLENGE 3

Houd een spiegel naast de uitwerking van Challenge 2. Je
ziet dat het aantal verdubbelt.
Welke som zie je? Wat is het
antwoord?

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel ‘Tafel memodrie’
en oefen de tafels op een inzichtelijke manier.

www.lerenvanAtotZ.nl

Het spel ‘Multibloom’
is een spannend spel, waarbij de tafels op een
inzichtelijke manier aan bod komen.

Bereken
het
gemiddelde
en doe
mee!

GEMIDDELDE-CHALLENGE
BEWERKINGEN
Gemiddelde | Optellen | Delen

CHALLENGE 1

Pak een dobbelsteen en
dobbel drie keer. Tel de aantallen bij elkaar op. Deel het
door de drie keer dat je gegooid hebt. Wat is het
gemiddeld aantal punten?

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Bereken de gemiddelde
leeftijd van jouw gezin.

CHALLENGE 3

Doe een activiteit een
aantal keer en bereken je
gemiddelde. Denk aan:
touwtje springen, bal
hooghouden, enz.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Vergelijk de prijs van jouw favoriete cadeau eens in een
aantal winkels. Wat is de gemiddelde prijs?

Zoek naar
doe mee!

PLUS EN MIN-CHALLENGE
VERKENNEN VAN SYMBOLEN

CHALLENGE 1

Ga op zoek naar 3
plustekens. Denk aan
elektrische apparaten.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Ga op zoek naar 3 mintekens.
Denk aan elektrische
apparaten.

CHALLENGE 3

Beeld het plus- en het
minteken uit met
voorwerpen. Gebruik bij het
minteken MINder voorwerpen
dan bij het plusteken.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Bedenk een plussom en een minsom.

Breek en
doe mee!

BREUKEN-CHALLENGE
VERKENNEN VAN BREUKEN
Deel van een geheel | Breuk

CHALLENGE 1

‘Breek’ een voorwerp in een
aantal gelijke delen.
Schrijf de juiste breuk op.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Verzamel 3 voorwerpen die
bestaan uit meerdere
gelijke delen.
Schrijf de juiste breuk op.

CHALLENGE 3

Beeld de volgende breuken uit
met voorwerpen:
2 3 2
3 4 5

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel Splitissimo en oefen
het herkennen en rekenen met breuken
op een inzichtelijke manier.

Pak 3 keer
een halve
breuk
doe mee!

Pak een
appel en
doe mee!

BREUKEN-CHALLENGE
DELEN VAN BREUKEN

BREUKEN-CHALLENGE
VERMENIGVULDIGEN VAN BREUKEN

Breuken delen | Breuk

Breuken vermenigvuldigen | Deel van geheel

CHALLENGE 1

CHALLENGE 1

Snijd een appel in kwarten.
Hoeveel stukken heb je nu?
Dit was de som:
1 : 1/4 =

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

Snijd een aantal
voorwerpen in vieren.
Pak 8 x 1/4 voorwerp.
Hoeveel hele voorwerpen
heb je nu?

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Pak driekwart appel. Hoeveel
kwarten heb je nu?
Of hoeveel kwarten passen
in driekwart?
Dit was de som 3/4 : 1/4 =

Beeld de volgende
sommen uit:
4x een half voorwerp
4x een vierde voorwerp

CHALLENGE 3

CHALLENGE 3

Beeld de volgende breuken uit
met voorwerpen:
3x 1
2

Beeld de volgende som uit
met voorwerpen:
2 : 1 =
3 3

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel Splitissimo en oefen
het herkennen en rekenen met breuken
op een inzichtelijke manier.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het Breukenspel en krijg inzicht in
de breuken op verschillende manieren.

Laad op
en doe
mee!

PROCENTEN-CHALLENGE
VERKENNEN VAN PROCENTEN
Percentage | Procent | %

CHALLENGE 1

Verzamel van 3 verschillende
elektrische apparaten
weergaven van een batterij
in procenten.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Verzamel 3 verschillende
percentages op producten.

CHALLENGE 3

Zoek in folders of op internet
naar 3 verschillende
kortingspercentages.
Orden ze van weinig naar
veel korting.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel een procentenspel
en leer meer over procenten.

Geef
me de
5 en
doe mee!

HET GETAL 5-CHALLENGE
GETALBEGRIP
Getalbeeld | Hoeveelheidsbegrip

CHALLENGE 1

Verzamel 5 grote voorwerpen.
Verzamel 5 kleine
voorwerpen.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Verzamel drie voorwerpen
waar het cijfer 5 op staat.

CHALLENGE 3

Beeld het cijfer 5 uit.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel ‘Triominos’ en oefen het
herkennen en benoemen van getallen tot 5.

Zoek de 6
en
doe mee!

Zoek de
7 en
doe mee!

HET GETAL 6-CHALLENGE
GETALBEGRIP

HET GETAL 7-CHALLENGE
GETALBEGRIP

Getalbeeld | Hoeveelheidsbegrip

Getalbeeld | Hoeveelheidsbegrip

CHALLENGE 1

Ga op de trap 6
treden omhoog.
Maak zelf een trappetje
van 6 treden.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

CHALLENGE 1

Gooi met twee dobbelstenen.
Stop als je samen 7
hebt gegooid.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Verzamel drie voorwerpen
waar het cijfer 6 op staat.

Verzamel drie voorwerpen
waar het cijfer 7 op staat.

CHALLENGE 3

CHALLENGE 3

Maak een grote 6 op de vloer
en loop er overheen.

Beeld met je lijf
het cijfer 7 uit.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel ‘Ganzenbord’ en oefen het
tellen en herkennen van de getallen

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel ‘Mep’.
Koppel het aantal aan het juiste cijfer en
oefen het herkennen en benoemen van cijfers.

Zoek de
8 en
doe mee!

Zoek de
9 en
doe mee!

HET GETAL 8-CHALLENGE
GETALBEGRIP

HET GETAL 9-CHALLENGE
GETALBEGRIP

Getalbeeld | Hoeveelheidsbegrip

Getalbeeld | Hoeveelheidsbegrip

CHALLENGE 1

CHALLENGE 1

Spring 8 keer omhoog.
Raak 8 keer de vloer aan.

#LeerChallenge

Verzamel 9 rode voorwerpen.
Verzamel 9 blauwe
voorwerpen.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

CHALLENGE 2

Verzamel drie voorwerpen
waar het cijfer 8 op staat.

Verzamel drie voorwerpen
waar het cijfer 9 op staat.

CHALLENGE 3

CHALLENGE 3

Beeld het cijfer 9 uit.

van het cijfer 8.
Teken eventueel eerst een 8
met stoepkrijt.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel ‘Memory’.
Koppel het aantal aan het juiste cijfer en
oefen het herkennen en benoemen van getallen.

Steek 10
vingers op
en doe
mee!

HET GETAL 10-CHALLENGE
GETALBEGRIP
Getalbeeld | Hoeveelheidsbegrip

CHALLENGE 1

Verzamel 3 voorwerpen
waar 10 van zijn.
Denk aan: vingers, eierdozen.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Verzamel drie voorwerpen
waar het cijfer 10 op staat.

CHALLENGE 3

Beeld het cijfer 10 uit.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel het spel ‘Rummikub’.
Oefen het herkennen van de
cijfers en oefen de telrij.

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel met de ‘Apenschaal’.
Koppel het aantal aan het juiste cijfer en
oefen het herkennen en benoemen van cijfers.

KOMMAGETAL-CHALLENGE
KOMMAGETALLEN
Kommagetal | Decimaal getal

CHALLENGE 1

Verzamel 3 euromunten
onder de €1,- schrijf het
juiste kommagetal erbij.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Verzamel 3 voorwerpen,
waarop een kommagetal te
zien is.

CHALLENGE 3

Pak 3 briefjes, schrijf op elk
briefje de
getallen 1, 2 of 3. Orden de
voorwerpen uit challenge 1 en 2
in een rij tussen de briefjes.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Let op onderweg eens op de hectometerpaaltjes.
Wat staat daarop en wat betekent dit?

Bouw
en doe
mee!

PLATTEGROND-CHALLENGE
BOUWEN EN AFLEZEN
Plattegrond | Bouwwerk

CHALLENGE 1

Afbeelding 1

Bouw het bouwwerk van
afbeelding 1 na.
Met materiaal naar keuze.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Maak een bouwwerk bij de
plattegrond van afbeelding 2.

CHALLENGE 3

Bedenk zelf een bouwwerk.
Maak er een plattegrond bij.

Afbeelding 2
#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Het spel ‘Make ‘n break’ is een fantastisch spel,
waarbij bouwwerken nagebouwd moeten worden.

Bouw, tel
en doe
mee!

Kijk
en doe
mee!

BOUWWERK-CHALLENGE
BOUWEN EN BLOKKEN TELLEN

PLATTEGROND-CHALLENGE
AANZICHTEN

Plattegrond | Bouwwerk

Vooraanzicht | Zijaanzicht | Bovenaanzicht

CHALLENGE 1

Bouw het bouwwerk van
afbeelding 1 na met
materiaal naar keuze.
Hoeveel ‘blokjes’ heb je
gebruikt?

Afbeelding 1
#LeerChallenge

CHALLENGE 2

CHALLENGE 1

Afbeelding 1

Maak een bouwwerk met
voorwerpen naar keuze.
Neem foto’s van:
de voorkant, de zijkant en
de bovenkant. Dus van het
vooraanzicht, het zijaanzicht,
het bovenaanzicht.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Bouw de plattegrond van
afbeelding 2 na met
materiaal naar keuze.
Hoeveel ‘blokjes’ heb je
gebruikt?

Maak een bouwwerk dat past
bij het bovenaanzicht van
afbeelding 2.

CHALLENGE 3

CHALLENGE 3

Bedenk zelf een bouwwerk
van 10 ‘blokjes’. Maak er een
plattegrond bij.

Afbeelding 2

Maak een bouwwerk
naar keuze.
Teken het vooraanzicht, het
zijaanzicht en
het bovenaanzicht.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Het spel ‘Make ‘n break’ is een fantastisch spel,
waarbij bouwwerken nagebouwd moeten worden.

Afbeelding 2
#Rekenchallenge

Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Experimenteer eens met Google Maps om
gebouwen vanuit verschillende
aanzichten te kunnen bekijken.

Maak
een reeks
en doe
mee!

REEKSEN-CHALLENGE
SERIËREN
Volgorde | Reeks | Herhaling

CHALLENGE 1

Afbeelding 1

Maak de reeks van
afbeelding 1 verder af.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Maak de reeks van
afbeelding 2 verder af.

CHALLENGE 3

Bedenk en maak een lange
reeks met verschillende
voorwerpen.

Afbeelding 2
#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Het spel ‘Set’ is een spel, waarbij het
herkennen van reeksen wordt geoefend.

Pak je
handschoenen en
doe mee!

SPIEGEL-CHALLENGE
Spiegelen | Spiegelbeeld | Spiegelas

CHALLENGE 1

Maak een sneeuwpop met
verschillende voorwerpen.
Zorg dat beide zijden
gespiegeld zijn aan elkaar.

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

Leg met voorwerpen
een ijskristal.
Op hoeveel manieren kun
je de spiegel houden, zodat
spiegelassen.

CHALLENGE 3

Vouw een vierkant papiertje
in 4-en of 6-en. Knip aan de
randen stukjes eruit.
Hoeveel spiegelassen heeft

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Schrijf je naam en bekijk het spiegelbeeld.

Pak een
spiegel
en doe
mee!

SPIEGEL-CHALLENGE
MEETKUNDE
Spiegelen | Spiegelbeeld

CHALLENGE 1

Houd een voorwerp op
3 verschillende manieren voor
de spiegel. Bekijk het
spiegelbeeld.

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

Trek een lijn. Leg aan de ene
kant een aantal voorwerpen
neer. Leg dezelfde
voorwerpen aan de andere
kant gespiegeld neer.
Controleer met een spiegel.

CHALLENGE 3

Maak een vlinder met
verschillende voorwerpen.
Zorg dat de vleugels aan elkaar
gespiegeld zijn.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Experimenteer met verschillende spiegels.

Kijk ,
vergelijk
en doe
mee!

MEET-CHALLENGE
BEGRIPPEN LANG/KORT
Lang | Langer | Langst
Kort | Korter | Kortst

CHALLENGE 1

Verzamel 3 lange voorwerpen.
Verzamel 3 korte voorwerpen.
Orden ze van kort naar lang.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Zoek iets dat korter is
dan jij bent.
Zoek iets dat langer is
dan jij bent.

CHALLENGE 3

Verzamel 3 voorwerpen
waarmee je kunt meten hoe
lang iets is.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel met meetlinten
en andere meetinstrumenten.

Pak je
meetlint
en doe
mee!

Meet en
doe mee!

MEET-CHALLENGE
REFERENTIEMATEN

MEET-CHALLENGE
REFERENTIEMATEN

Millimeter | Centimeter

Decimeter | Meter

CHALLENGE 1

Verzamel 3 voorwerpen met
een lengte van ongeveer:
1 millimeter
1 centimeter

#LeerChallenge

CHALLENGE 1

Verzamel 3 voorwerpen met
een lengte van ongeveer:
1 decimeter
1 meter

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

CHALLENGE 2

Verzamel 3 voorwerpen die
samen ongeveer een lengte
hebben van:
1 decimeter
1 meter

Teken iets met een
lengte van:
1 mm
1 cm

CHALLENGE 3

CHALLENGE 3

Meet de lengte van:
een pen
je nagel
een potloodpunt

Meet de hoogte van:
een deur
een toiletpot
een tafel

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Experimenteer eens met verschillende meetinstrumenten.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Meet eens de lengte van alle gezinsleden op.

Wandel en
doe mee!

MEET-CHALLENGE
REFERENTIEMATEN
Decameter | Hectometer | Kilometer

CHALLENGE 1

Leg met voorwerpen een lijn
met een lengte van ongeveer
1 dam = 1 decameter.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Leg een afstand van
1 hm = 1 hectometer af.
Dit kan rennend, dribbelend,
noem maar op.

CHALLENGE 3

Maak een foto van iets dat
ongeveer op 1 km = 1 kilometer
afstand van jouw huis is.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Let op de snelweg eens op de hectometerpaaltjes.
Wat staat erop? Wat betekent dit?

Pak een
weegschaal
en doe
mee!

Wik ,
weeg en doe
mee!

WEEG-CHALLENGE
BEGRIPPEN ZWAAR EN LICHT

WEEG-CHALLENGE
REFERENTIEMATEN GEWICHT

Zwaar | Zwaarder | Zwaarst
Licht | Lichter | Lichtst

Kilogram | Gram

CHALLENGE 1

Verzamel 3 zware voorwerpen.
Verzamel 3 lichte voorwerpen.
Orden ze van licht naar zwaar.

#LeerChallenge

CHALLENGE 1

Verzamel 5 verschillende
voorwerpen waar kilogram of
gram op staat. Orden ze van
licht naar zwaar.

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

CHALLENGE 2

Verzamel voorwerpen met een
gewicht van ongeveer:
1 kg
500 g
200 g

Weeg jezelf. Verzamel
voorwerpen die samen
ongeveer even zwaar
zijn als jij bent.

CHALLENGE 3

CHALLENGE 3

Verzamel zoveel mogelijk
verschillende weegschalen.

Verzamel 5 verschillende
voorwerpen die samen
ongeveer 1 kg wegen.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Speel eens met een weegschaal
en weeg verschillende voorwerpen.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Ga eens iets bakken of koken volgens een recept.

Pak een
maatbeker
en doe
mee!

INHOUD-CHALLENGE
REFERENTIEMATEN INHOUD
Milliliter | Centiliter | cc

CHALLENGE 1

Verzamel 5 verschillende

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

CHALLENGE 3

Leren van A tot Z

Pak een
maatbeker
en doe
mee!

www.lerenvanAtotZ.nl

Pak een
emmer
en doe
mee!

INHOUD-CHALLENGE
REFERENTIEMATEN INHOUD

INHOUD-CHALLENGE
REFERENTIEMATEN INHOUD

Deciliter | Liter

Decaliter | Hectoliter | Kiloliter

CHALLENGE 1

Verzamel 5 verschillende
voorwerpen waar deciliter of
liter op staat.
Orden ze van weinig naar veel.

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

CHALLENGE 1

Verzamel voorwerpen
waar ongeveer
10 liter in past.
Dat is 1 decaliter.

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

Verzamel voorwerpen met een
inhoud van ongeveer:
1 liter
5 dl
2 dl

Ga op zoek naar een
voorwerp waar ongeveer 10
grote emmers water
in kunnen.
Dat is 1 hectoliter.

CHALLENGE 3

CHALLENGE 3

Verzamel 5 voorwerpen die
samen een inhoud hebben van
ongeveer 1 liter.

Zoek op internet een
zwembad voor in de tuin.
Hoeveel liter kan erin?
Hoeveel kiloliter is dat?

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Ga eens iets bakken of koken volgens een recept,
gebruik verschillende maatbekers.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Bereken eens hoeveel liter water je verbruikt
wanneer je gaat douchen.

Pak een
meetlint
en doe
mee!

OMTREK-CHALLENGE
OMTREK BEREKENEN EN METEN
Omtrek | Meten

CHALLENGE 1

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

Meet de lengte van de muren
van een kamer. Wat is de
omtrek van de kamer?

Trek een touwtje om de
volgende voorwerpen:
een boek
een laptop
een tafel
Wat is de lengte van het
touwtje?
Dat is de omtrek van het
voorwerp.

CHALLENGE 3
omtrek van:
50 centimeter
1 meter

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Meet eens de omtrek van veel verschillende voorwerpen.

Leg het
erop en doe
mee!

OPPERVLAKTE-CHALLENGE
OPPERVLAKTE BEREKENEN EN METEN
Vierkante meter | Vierkante decimeter

CHALLENGE 1

Maak van oude kranten
1 dm lang × 1 dm breed =
1 dm²
1 m lang en 1 m breed =
1 m²

#LeerChallenge
CHALLENGE 2
Challenge 1. Zoek
voorwerpen met een
1 dm²
1 m²

CHALLENGE 3

Knip meerdere vierkante
decimeters uit,
zoals in Challenge 1.
Laat zien hoeveel vierkante
decimeters op jouw vierkante
meter passen.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Oppervlakte is hoe vaak
iets er OP past.

Pak een
thermometer
en doe
mee!

TEMPERATUUR-CHALLENGE
TEMPERATUREN

Thermometer | Temperatuur | Graden Celsius ºC

CHALLENGE 1

Verzamel zoveel mogelijk
verschillende thermometers.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Bekijk 3 apparaten, waarop de
temperatuur af te lezen is.
Denk aan: vriezer, koelkast,
thermostaatkraan, enz.

CHALLENGE 3

Meet de temperatuur van
3 verschillende voorwerpen.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

van de buitentemperatuur.

Neem de
tijd en doe
mee!

TIJD-CHALLENGE
TIJDSBESEF
Tijd | Klok | Minuut

CHALLENGE 1

Zoek 3 verschillende
voorwerpen, waar de tijd op
af te lezen is.

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

Zet een timer op 1 minuut.
Ga 1 minuut iets doen.
Ga 1 minuut niets doen.

CHALLENGE 3

Zet een timer op een uur.
Kijk op de klok. Elke keer als
er een heel uur om is, speel je
een koekoeksklok na.
Is het 3 uur? Dan roep je:
‘Koekoek, koekoek,
koekoek.’

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Het spel ‘Leo moet naar de kapper’ is een spel, waarbij
tijdsbesef en klokkijken wordt geoefend.

Kijk op de
klok en doe
mee!

Kijk op de
klok en doe
mee!

TIJD-CHALLENGE
ANALOGE KLOK

TIJD-CHALLENGE
DIGITALE KLOK

Tijd | Klok | Minuut

Digitale tijd | Klok | Minuut

CHALLENGE 1

Zoek een klok waar
minutenstreepjes op staan.
De lange wijzer geeft
de minuten aan.
Hoeveel streepjes tel je?

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

CHALLENGE 1

Verzamel 3 verschillende
digitale klokken.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

De korte wijzer geeft het
uur aan door bij een cijfer te
wijzen. Hoeveel cijfers staan
op de klok?

Maak 3 keer een foto van een
analoge klok en schrijf de
digitale tijd erbij.

CHALLENGE 3

CHALLENGE 3

Teken een klok. Beeld de
wijzers uit met een voorbeeld
naar keuze.

Schrijf jouw dagschema op in
digitale tijden.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Het spel ‘Leo moet naar de kapper’ is een spel,
waarbij tijdsbesef en klokkijken wordt geoefend.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Plaats een digitale klok naast een analoge klok,
zo worden beide tijden met elkaar verbonden.

Pak je
doe mee!

GELD-CHALLENGE
MUNTEN EN BILJETTEN
Munten | Biljetten | Bedrag

CHALLENGE 1

Verzamel zoveel mogelijk
verschillende euromunten en
eurobiljetten. Kijk naar de
muntzijde van de
euromunten.

#LeerChallenge

CHALLENGE 2

Orden de munten en biljetten
van de kleinste waarde naar
de grootste waarde.

CHALLENGE 3

Tel het bedrag van jouw
munten en biljetten bij elkaar
op. Welk geldbedrag heb
je verzameld?

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Laat kinderen eens contant betalen
in een winkel of op een markt.

Pak je

Pak je
doe mee!

GELD-CHALLENGE
CONTANTE BEDRAGEN

WISSELGELD-CHALLENGE
WISSELGELD

Munten | Biljetten | Bedrag

Munten | Biljetten | Wisselgeld

CHALLENGE 1

Verzamel zoveel mogelijk
verschillende euromunten en
eurobiljetten. Kijk naar de
muntzijde van de
euromunten. Welk bedrag heb
je verzameld?

#LeerChallenge

CHALLENGE 1

Wissel € 1,- in voor
andere munten.
Laat 3 verschillende manieren
zien. Gebruik bij elke manier
één muntsoort.

#LeerChallenge
CHALLENGE 2

CHALLENGE 2

Laat met munten/biljetten
zien hoeveel wisselgeld
je krijgt.
Je koopt iets van € 17,20
en je betaalt:
€ 27,20
€ 22,20

Leg de volgende bedragen
neer met munten/biljetten.
Eventueel aangevuld met
getekend geld.
€ 3,35
€ 17,95

CHALLENGE 3

CHALLENGE 3

Zoek de prijs van jouw
favoriete speelgoed op.
Leg het bedrag in
munten/biljetten neer.

Laat zien hoeveel wisselgeld
je krijgt, wanneer je iets koopt
van € 37,25 en je betaalt met
een biljet van € 50,-

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Het spel ‘Koehandel’ leert je omgaan
met verschillende bedragen.

#Rekenchallenge
Leren van A tot Z

www.lerenvanAtotZ.nl

Het spel ‘Monopoly’ leert je omgaan
met verschillende bedragen.

Bijlage LeerChallenge kolomsgewijs delen

We verdelen alles
over ….. kinderen.
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……….- ……x
3
………. ……x +
……….- ……
……….
Vul hier het

eindantwoord in.

Er zitten
…. stuks
in de
zak.

Elk kind
krijgt ….

stuks uit

Trek het
totaal
van
nr.3
steeds

4

hier af.
Dit zit
nog in
de zak.

de zak..

Elk kind
heeft in

totaal …..
Dit kan niet meer
verdeeld worden..
Het restje.

5

stuks
gekregen.
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