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Inhoudelijk doel: Hoofdrekenen met 
hele getallen (+, –, x, en : zonder en 
met rest) tot en met 10.000
Doel van het spel: Zo snel mogelijk 
uitzoeken met welke getallen de be-
werking is gemaakt.
Materiaal en voorbereiding: Rekenbal 
met op de vijfhoeken de bewerkings-
tekens + (2x), – (3x), x (3x) en : (3x). 
Op één vijfhoek staat een kikker. Dit 
is de joker. Voor ieder kind kladpa-
pier en een whiteboardje met white-
boardstift. Op de dop van de stift zit 
een wisser2. Zie afbeelding 1.

Ballen met getallen

1.  Benodigdheden: ‘Ballen met getallen’ 

Noteer een aantal getallen op het bord. 
In deze les zijn dat 7, 8, 9, 25, 63, 80, 
104, 189, 250 en 750. Een voorwaarde 
voor de keuze van deze getallen is dat er  
bewerkingen mee zijn te maken die be-
horen tot een of meerdere categorieën 
van het hoofdrekenen3.

De rekenbal
de juf toont de kinderen de Rekenbal. 
Hierop staan de bewerkingen +, –, x en :. 
‘de x ziet er iets anders uit dan jullie ge-
wend zijn. Het is een schuin kruis met in 
het midden een stip’ (zie afbeelding 2). 

2. Een schuin kruis met een stip in het 
midden is het keerteken.

‘Verder staat er een joker op. dit is de 
kikker met een kroon op zijn hoofd. Zo 
direct gaan we de bal gooien. Als je de 
bal vangt, kijk je waar je met je rechter-
duim het dichtst in de buurt terecht bent 
gekomen. Met het bewerkingsteken 
waar jouw duim het dichtst bij ligt, moet 
je een bewerking met twee verschillende 
getallen maken. de getallen waar je uit 
mag kiezen, staan op het bord. Je zegt 
als je de bal vangt waar jouw rechter 

duim het dichtst bij ligt en je geeft het 
antwoord van jouw bewerking. de an-
deren moeten nu zo snel mogelijk ach-
terhalen met welke twee getallen jij die 
bewerking hebt gemaakt. Ligt de rech-
terduim het dichtst bij de joker dan mag 
je niet alleen twee getallen kiezen maar 
ook zelf bepalen of je kiest voor optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen of delen.’ 
Zie afbeelding 3.

3. Rechterduim dichtst bij joker? Kies zelf 
de bewerking! 

Zoveel mogelijk sommen
Hoewel iedereen na deze uitleg reuze 
veel zin heeft in het vangen en gooien 
van de bal, stelt de juf dit nog even uit. 
Ze geeft ter voorbereiding op het spel 
iedereen eerst een kladpapier waarop 
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ze zoveel mogelijk sommen moeten 
maken. ‘dat is handig voor als je zo 
meteen de bal vangt. dan hoef je alleen 
maar even op je kladpapier te kijken en 
je noemt een uitkomst van een som die 
je zojuist hebt opgeschreven. Ook kun 
je jouw kladpapier gebruiken om uit te 
zoeken met welke getallen de genoemde 
uitkomst wordt verkregen.’ Op het bord 
noteren ze nog even van elke bewerking 
een voorbeeld. Bij ‘63 : 7 = 9’ noteert de 
juf expres rest 0. dit om te benadrukken 
dat niet alle deelsommen precies op nul 
zullen uitkomen. Zie afbeelding 4.

Vervolgens gaan de kinderen gedre-
ven aan de slag. En terwijl ze sommen 
maken, loopt de juf rond. Ze moedigt 
ze aan zoveel mogelijk sommen te be-
denken. Ze vraagt zich daarbij hardop 
af hoe je kunt weten of je alle mogelijke 
combinaties hebt. Of in ieder geval van 
elke bewerking een paar. dit brengt een 
aantal kinderen op het idee om de som-
men per bewerkingen te ordenen. Zie 
afbeelding 5. 

Gooien, vangen en raden
Als iedereen voldoende sommen heeft, 
deelt ze de whiteboardjes uit. Voor de 
kinderen begint nu het gedeelte waar 
ze zich op hebben verheugd: gooien, 
vangen en raden. Voor de juf geldt dat 
ze door het geven van feedback kan 
werken aan het vergroten van inzicht in 
bewerkingen met getallen. Max krijgt als 
eerste de bal. Zijn rechter duim ligt het 
dichtst bij het deelteken. Zijn antwoord 
luidt: ‘3’. ‘Iedereen die het weet mag de 

twee getallen waarmee Max ‘3’ heeft 
gemaakt op zijn whiteboardje noteren,’ 
zegt de juf. Oei, dit is meteen een las-
tige. ‘Houdt het nog maar even geheim, 
maar wellicht kun je wel alvast een tip 
geven.’ Max zegt dat hij met grote getal-
len heeft gerekend en dat er geen rest is. 
Even later voegt hij eraan toe dat het eer-
ste getal 750 is. Nu verschijnen er vrij-
wel overal bordjes met de juiste getallen 
in de lucht. Zie afbeelding 6. Max mag 
onthullen dat hij met de getallen 750 en 
250 de deelsom heeft gemaakt. ‘Omdat 
750 gedeeld door 250 3 is’. de juf schrijft 
deze opgave mee op het bord. dan zet 
ze het relatieboogje van 3 naar 250 ter-
wijl ze zegt: ‘Want 3 keer 250 is 750.’  Zie 
afbeelding 7.

7. Met het relatieboogje verheldert de juf 
de relatie tussen vermenigvuldigen en 
delen. 

Roos kijkt wat twijfelend. de juf vraagt 
haar hoeveel 250 plus 250 is. ‘500,’ weet 
Roos. dus dat is al twee keer 250, con-
cludeert de juf. Oh, nu ziet Roos het ook. 
Met nog een keer 250 kom je op 750.
Vervolgens krijgt Wanisha de bal. Haar 
duimt ligt het dichtst bij een keerteken 

6. Met whiteboardjes genereert de juf 
een hoge betrokkenheid en ziet ze in een 
oogopslag wie het goed heeft.

5. Met het noteren van opgaven per bewerking weet je zeker dat je zo direct van alles 
wat hebt.

4. Van elke bewerking wordt een voorbeeld op het bord genoteerd. 
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en haar antwoord op de gekozen ver-
menigvuldiging is 625. dat blijkt weer 
geen gemakkelijke. Het lijkt erop dat de 
kinderen hun moeilijkste opgave kiezen 
om extra lang de beurt te mogen hou-
den. Voor de leerstof is dat natuurlijk pri-
ma. ‘Heb je met twee dezelfde getallen 
de vermenigvuldiging gemaakt’, vraagt 
de juf. ‘Nee’, schudt Wanisha. ‘Oh, ik 
dacht dat je 25 x 25 had gedaan. dat 
is namelijk 625.’ In twee stappen is de 
juf bij Wanisha en ziet op haar kladpa-
pier dat het antwoord op haar gekozen 
vermenigvuldiging 6250 moet zijn. Ze 
noteert dit getal op het bord. Nu is het 
voor enkele kinderen een ‘makkie’ en ze 
noteren dadelijk 25 x 250 = 6250 op hun 
whiteboardje. ‘Hoe weet je dat zo snel?’ 
vraagt de juf verbaasd. ‘Er moet een nul 
achter, dus is het keer 250’, zegt danine. 
‘Ja, 6250 is tien keer zo groot als 625. 
dus als 25 keer 25 is 625, dan is 25 keer 
250 tien keer zo groot als 25 keer 25 en 
dus 6250.’ Ter verduidelijking noteert de 
juf de bijbehorende vermenigvuldigin-
gen op het bord. Zie afbeelding 8.

Vereenvoudigen, verdiepen en 
variëren
Herhaal deze oefening geregeld met an-
dere getallen. Varieer op de spelregels:
•		Noteer	getallenparen	op	het	bord.	De	

kinderen gaan nu niet op zoek naar 
twee willekeurige getallen in het gege-
ven rijtje maar naar het juiste paar. 

•		Zijn	de	kinderen	vaardig	in	het	gooien	
van de bal? Laat een kind dat de bal 
van u ontvangt deze rechtstreeks naar 
een ander kind gooien. dit andere kind 
hoeft nu niet te kijken waar haar of zijn 
duim terecht is gekomen, maar de ge-

kozen getallen en bewerking noemen. 
de overige kinderen noteren op hun 
whiteboardjes de getallen. Vervolgens 
gooit dit kind naar een kind dat wel 
weer kijkt waar haar of zijn duim te-
recht is gekomen, enzovoorts.

•		Race	tegen	de	tijd.	Houd	op	het	bord	
bij welke en hoeveel opgaven jullie in 
de tijd van de zandloper kunnen ma-
ken. Er geldt: welke is geweest, mag 
niet meer. In tegenstelling tot de hier-
boven beschreven les zullen kinderen 
nu de meest makkelijke opgaven als 
eerste kiezen. Voor het lesdoel is dat 
geen probleem. Vlot en flexibel bereke-
nen van eenvoudige opgaven als 7+8, 
80-9, 8x7 en 63:9 moet immers ook 
onderhouden worden. Mocht er toch 
uitgelegd moeten worden, parkeer de 
opgave dan even en stel ‘m direct na 
het verstrijken van de tijd aan de beurt.

•		Laat	kinderen	de	getallen	voor	op	het	
bord bedenken. dit mogen ook niet 
hele getallen zijn. de leerkracht be-
paalt welke van deze getallen uiteinde-
lijk mogen meedoen aan de oefening.

Met dank aan basisschool de Boomgaard 
te Utrecht. De namen van de kinderen zijn 
gefingeerd.

De auteur is ontwikkelaar van het pro-
gramma Met Sprongen Vooruit en direc-
teur van het Menne Instituut. De foto’s 
zijn gemaakt door de auteur.

noten

1. Voor deze nascholing kunt u zich aan-

melden via www.metsprongenvooruit.

nl. 

2. de Rekenbal, whiteboardjes en bijbeho-

rende stiften maken deel uit van de kist 

Rekenmaterialen oefenlessen groep 5 

en 6. deze kist is te bestellen via www.

metsprongenvooruit.nl.

3. Zie Heuvel-Panhuizen, M. van den, 

Buys, K. en Treffers, A. (2001). Kinderen 

leren rekenen. Hierin is een staalkaart 

opgenomen met drie categorieën voor 

het hoofdrekenen (p.62).

 http://www.metsprongenvooruit.nl/

8.  Als 25 x 25 = 625 dan is 25 x 250 tien keer zo groot, dus 6250.




