
Een kwartslag draaien 
‘Vandaag gaan we de verwissel- en ver-
deeleigenschap van keersommen ver-
kennen’, zegt de leerkracht van groep 
5 en schrijft de woorden verwisselei-
genschap en verdeeleigenschap op het 
bord. ‘Het zegt je wellicht nog niets, 
maar het word je zo direct duidelijk. 
Mats wil jij eens voor het bord komen?’ 
Mats komt naar voren. ‘Je staat nu met 
je neus naar de groep. Draai eens een 
rondje.’ Hij doet dit en komt weer met 
zijn neus richting de groep uit. ‘En als 
je nu een halve slag draait. Waar kom je 
dan uit?’ Mats doet dit en staat met zijn 
rug naar de klas. ‘Prima, draai je maar 
weer om. ‘En draai nu eens een kwart 
slag.’ ‘Wat is dat?’ vraagt hij. ‘Denk aan 
de klok. Je neus wijst richting 12 uur. 
Je moet nu een kwartier verder of een 
kwartier terug draaien.’ Hij draait een 
kwart terug en kijkt de de juf die naast 
hem staat recht aan. 

Tafellive voor de verwissel
eigenschap ... 
De leerkracht wijst nog vijf kinderen aan 
die voor de groep mogen komen. Zij 
krijgen de opdracht om zich samen met 
Mats op te stellen in twee rijen van drie. 
Dit moeten twee rijen achter elkaar zijn. 
Als ze met hun neus naar de groep staan 
opgesteld, vraagt ze: ‘Er staan hier twee 
rijen van drie kinderen. Welke keersom 
hoort daarbij?’ Stella antwoordt: ‘2 x 3’. 
‘Dus 2 x 3 is kort voor twee rijen van drie 
kinderen,’ concludeert de leerkracht. Op 
het bord noteert ze: twee rijen van drie 

kinderen = 2 x 3. ‘Draai nu allemaal eens 
een kwart slag zoals Mats deed. Roos 
mag komen kijken hoeveel rijtjes we nu, 
vanaf de zijkant gezien, hebben. Ze ziet 
drie rijtjes van twee kinderen. ‘Zo lopen 
we naar de gym’, zegt ze. Ook weet ze 
dat hierbij de keersom 3 x 2 past. De leer-
kracht noteert onder de vorige regel op 
het bord: drie rijen van twee kinderen = 
3 x 2. Ze concludeert dat er niemand van 
de zes kinderen is gaan zitten en dat dus 
2 x 3 wel hetzelfde als 3 x 2 moet zijn. Zie 
ook afbeelding 2a en b. 
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5 en 6. 

TAfellIVe en TAfelTegelen 

in groep 5 en 6

1. Benodigd materiaal ‘Tafellive’ en ‘Tafeltegelen’



‘Zou dat altijd zo zijn’, vraagt ze zich 
hardop af. ‘ik bedoel, dat je de getallen 
in een keersom van plaats mag verwis-
selen?’ De meeste kinderen denken van 
wel, maar willen het graag nog eens 
uitproberen. Ze besluiten met drie 
rijen van ieder vier kinderen voor de 
groep te komen staan. Een halve slag 
draaien levert vier rijen van drie op. En 
ja hoor, de uitkomst blijft hetzelfde. De 
algemene conclusie luidt dat je de ge-
tallen in een keersom mag verwisselen. 
‘De uitkomst blijft hetzelfde, net als bij 
een optelsom. Als je dit begrijpt hoef je 
maar de helft van de tafels 1 tot en met 
10 te leren. Weet je bijvoorbeeld 3 x 4, 
dan weet je 4 x 3 ook!’ 

... en voor de verdeeleigenschap 
‘Blijf nog even in drie rijen van vier 
staan,’ maant de juf. ‘Kunnen we er 
behalve 4 x 3 nog andere keersommen 
mee maken.’ Tomas heeft een idee en 
verdeelt de drie rijtjes van vier precies 
door het midden. Er staan nu drie rij-
tjes van twee kinderen links van het 
bord en drie rijtjes van twee kinderen 
rechts van het bord. ‘Welke keersom 
hoort daarbij?’ ‘2 x 6’, zegt Tomas. ‘Ja, 
we hebben hier twee groepjes van zes 
kinderen. ‘Maar als de keersom moet 
passen bij de tekst drie rijtjes van twee 
kinderen hier plus drie rijtjes van twee 
kinderen daar, wat wordt het dan?’ Dit 
is een lastige. Op het bord noteert de 
leerkracht: drie rijtjes van twee kinde-
ren + drie rijtjes van twee kinderen = 
.....? Fatih mag het proberen en schrijft: 
3 x 2 + 3 x 2. ‘Heel goed. Als je dus 3 x  4 
hebt, kun je deze verdelen in de keer-
sommen 3 x 2 + 3 x 2. Je verdeelt de 4 
in 3 x 4 in 2 en 2 en er komt nog steeds 

12 uit, want iedereen is blijven staan.’ 
Zie ook afbeelding 3a+b. 

Dan verdeelt ze de twaalf tegeltjes in 
twee gelijke groepen door er een verti-

2a + b:                                2 x 3                                                    =                                               3 x 2

3a + b:                     3 x 4                                             =                              3 x 2 + 3 x 2

Van Tafellive naar Tafeltegelen 
Alle kinderen gaan weer zitten en de 
leerkracht vraagt de kinderen wat ze 
net hebben ontdekt. ‘Eerst stonden er 
zes kinderen voor de groep. Welke keer-
sommen hoorden daarbij?’ Ze plakt met 
magneten zes kaarten in twee rijen van 
drie op het bord en noteert er de keer-
sommen bij die de kinderen haar dicte-
ren. Zie afbeelding 4a. 
‘Ditzelfde hebben we daarna gedaan 
met twaalf kinderen en wie weet nog 
welke keersommen bij deze rijtjes hoor-
den?’ Ze vult de rijtjes op het bord aan 
tot drie rijtjes van vier kaarten en noteert 
ook hier de vermenigvuldigingen die de 
kinderen erin zien. Zie afbeelding 4b. 

cale stippellijn door te trekken. ‘Wat zei 
Tomas ook alweer?’ 2 x 6. ‘En hoe kun 
je dit ook anders zeggen?’ 3 x 2 + 3 x 2,’ 
zegt Daan. Ja, want 3 x 2 + 3 x 2 = 3 x 4 en  
3 x 2 + 3 x 2 = 6 x 2 of wat jij zei, Tomas,  
2x6, maar niet bijvoorbeeld 6 x 4! Zoveel 
tegels zijn hier niet te zien. Je mag dus 
niet zomaar de 3’en in 3 x 2 en de 2’en in  
3 x 2 + 3 x 2 bij elkaar optellen. Wat wel  
mag is dat je één van beide, de 3’en of 
de 2’en, bij elkaar neemt. Terwijl de leer-
kracht dit zegt, wijst ze de betreffende 
getallen in 3 x 2 + 3 x 2 aan. 

Door de opstelling van de kinderen te 
representeren met tegels in een recht-
hoekstructuur maakt de leerkracht de 

4a + b: Tegelvloertjes als schematisering van Tafellive
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overstap van het ervaren van de verwis-
sel- en verdeeleigenschap aan den lijve 
naar het begrijpen van deze eigenschap-
pen op een abstracter niveau. Tevens 
is het een herhaling van wat net is ge-
toond, gezegd en uitgeschreven. 

Aan de slag met tegelvloertjes 
ieder tweetal krijgt de opdracht om zo-
veel mogelijk keersommen te bedenken 
bij een stapel van 40 tegels. Er geldt dat 
niet alle tegels gebruikt hoeven te wor-
den, maar het moeten wel keersommen 
zijn in de tafels 1 tot en met 10. Wie ze al-
lemaal heeft, mag ook andere keersom-
men bedenken die je met de tegels kunt 
maken. De leerkracht wijst er nog even 
op dat als je 3 x 4 hebt gelegd, je mak-
kelijk 2 x 4 kunt vinden door er een rijtje 
af te halen. Het is overigens niet nood-
zakelijk om daadwerkelijk tegelvloertjes 
te leggen, maar dit laat de leerkracht ter 
ontdekking voor de kinderen. De keer-
sommen die ze hebben gevonden, note-
ren ze op een A4’tje. in afbeelding 5 en 6 
is te zien hoe ze aan de slag gaan. 

5. De ene legt het vloertje, de ander 
noteert de keersom

De leerkracht loopt rond en geeft tips 
waar nodig. Een aantal kinderen dat 
telkens van de tegels een stapel maakt 
na het noteren van een enkele keersom 
geeft ze de volgende aanwijzing: ‘leg je 
liniaal tussen de rijtjes en kolommen. 
Kijk links en rechts van je liniaal en je 
vindt weer nieuwe keersommen.’ 

6. Tellen van de rijen en de kolommen 

Stanley en Joris leggen aanvankelijk de 
tegels in groepjes. Zie afbeelding 7. 

7. Wie groepjes legt, maakt geen gebruik 
van de verwisseleigenschap en is dus veel 
langer bezig met het vinden van alle 
vermenigvuldigingen

Zij leiden uit twee groepjes van vijf de 
vermenigvuldiging 2 x 5 af. Dat is na-
tuurlijk correct. Het zijn immers twee 
groepjes van vijf kaarten. De omkering 
5 x 2 zien zij hier echter niet in. Begrij-
pelijk, omdat het ook geen vijf groepjes 
van twee zijn. De leerkracht doet bij 
deze kinderen de suggestie om recht 
toe recht aan te tegelen, in rechte rijen 
en kolommen. ‘De omkering krijg je dan 
cadeau en dus ben je sneller klaar.’ 

Nabespreking 
Voor de nabespreking zet de leerkracht 
de uitkomsten, de producten, op het 
bord. Zie afbeelding 8. De sterretjes 
achter de getallen geven aan hoeveel 
vermenigvuldigingen in de tafels 1 tot en 

met 10 bij dit product horen. leerlingen 
gebruiken deze lijst om na te gaan of ze 
alle mogelijkheden hebben gevonden. 

8. Producten tot en met 40 uit de tafels 
1 tot en met 10. De sterretjes geven aan 
hoeveel vermenigvuldigingen in de tafels 
1 tot en met 10 bij dat product horen.

‘Wie heeft de vier vermenigvuldigingen 
bij 40?’ 4 x 10 en 10 x 4 worden dadelijk 
genoemd. ‘leg allemaal eens even vier 
rijen van 10. Dan kan ik meteen zien 
wie alle kaarten nog heeft.’ Als iedereen 
dit heeft, vervolgt ze met: ‘Deel deze 
rechthoek met je liniaal in tweeën zoals 
Tomas met de twaalf kinderen voor het 
bord heeft gedaan. Je hebt nu vier rijen 
van vijf links en rechts van je liniaal. Ver-
plaats in gedachten de vier rijen van vijf 
links van je liniaal boven de andere vier 
rijen van vijf. Zie je het voor je? Je krijgt 
een nieuwe rechthoek. Deze telt ook 40 
tegels. Welke vermenigvuldigingen ho-
ren daarbij? (8 x 5 en 5 x 8) 

Tot slot
Aan het leerlingenwerk is te zien dat veel 
kinderen de verwisseleigenschap heb-
ben gebruikt. Bijvoorbeeld, onder de 
vermenigvuldiging 3 x 5 staat direct 5 x 3. 
Het is hier overigens niet vereist dat ze  
3 x 5 noteren bij drie rijen van vijf tegels 
en 5 x 3 bij vijf rijen van drie tegels. Wie 
3 x 5 noteert bij drie kolommen van vijf 
tegels en 5 x 3 bij vijf kolommen van drie 
tegels, heeft het ook door. Het is maar 
hoe je er naar kijkt. in hoeverre van de 
verdeeleigenschap bij de zoektocht ge-
bruikt is gemaakt, is aan het leerlingen-
werk lastig te zien. De leerkracht heeft 
echter wel gemerkt dat kinderen makke-
lijk nieuwe keersommen konden vinden 
door het toevoegen of wegnemen van 
rijtjes tegels. Ook het leggen van de lini-
aal hielp ze om nieuwe keersommen af 
te leiden uit wat ze al hadden gevonden. 
Hierbij maken ze impliciet gebruik van 
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de verdeeleigenschap van vermenig-
vuldigen. Verder valt op er ook andere 
vermenigvuldigingen zijn gemaakt dan 
die uit de tafels 1 tot met 10. Ook heb-
ben ze keersommen genoteerd waarvan 
het product hoger is dan 40. Een lastige 
als 7 x 8 ontbreekt echter overal. Zie af-
beelding 9 voor een voorbeeld van het 
leerlingenwerk. 

in volgende lessen van Met Sprongen 
Vooruit zullen ze meer systematisch alle 
mogelijkheden nagaan. Verder zullen ze 
zich in eigenschappen van vermenig-
vuldigingen verdiepen door het spelen 
van vervolgoefeningen als Stoeptafelen, 
Tafelwarming-up en Tafeltennis.2 net als 
in deze les spelen in de vervolglessen ei-
gen producties een belangrijke rol. 

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

De auteur is ontwikkelaar van het reken-
programma Met Sprongen Vooruit en di-
recteur van het Menne Instituut. De foto’s 
zijn gemaakt door de auteur.

Noten:

1.  De kist Rekenmaterialen oefenlessen 

groep 5 en 6 is te bestellen via www.

metsprongenvooruit.nl.

2.  Deze oefeningen staan beschreven 

in het Rekenspellenboek groep 5 en 6 

behorend bij de cursus Met Sprongen 

Vooruit groep 5 en 6. Aanmelden kan via 

www.metsprongenvooruit.nl

9. Voorbeeld van leerlingenwerk
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