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Potje duizend1

Potje duizend

in groep 5 en 6

inhoudelijk doel: Doorgronden posi-
tiesysteem, hoofdrekenen, schattend 
rekenen en start met kolomsgewijs 
optellen in het DHTe-model.
doel van het spel: Op 1000 uitkomen 
of het dichtst in de buurt van 1000. 
Materiaal & voorbereiding: Voor elk 
groepje kinderen vier à zes sets cij-
ferkaarten 0 t/m 9, het kopieerblad 
met het een groot DHTe-model, een 
dobbelsteen met zesvlak (1-2-3-4-5-6), 
voor elk kind afzonderlijk het kopi-
eerblad met de zes kleine DHTe-mo-
dellen en een kladschrift. en verder 
magneten, zo’n honderd fiches en 
een blokje post-its, Voor de Vereenvou-
diging, variatie en verdieping zijn nodig 
een beschrijfbare dobbelsteen met 
zesvlak en platonische dobbelstenen 
met acht-, twaalf- en twintigvlak. De 
materialen zitten in de kist Rekenma-
terialen oefenlessen groep 5&6 en de 
kist Rekenspellen groep 5&6 2 .

DHTE-model
‘We gaan precies 1000 proberen te 
maken en doen dat in dit DHTe-mo-
del,’ zegt de leerkracht van groep 5. 
Met magneten hangt ze een kopieer-
blad met een groot DHTe-model op 
het bord. 

‘Weten jullie nog waar de e voor staat?’ 
vraagt ze. ‘eén?’ antwoordt Anisha. 
Dat noemen we eenheden, vult de leer-
kracht aan en legt uit: ‘Als ik deze kaart 
met 3 hier houdt, geldt deze 3 voor drie 
eenheden of eenvoudigweg voor drie.’ 
Met een magneet bevestigt ze de kaart 
met 3 in een hokje in kolom e. ‘en als 
ik deze kaart nu verplaats naar een 
andere kolom wat kan de waarde van 
deze 3 dan worden?’ ‘Driehonderd,’ 
antwoordt Kim. Kim mag de kaart ver-
plaatsen naar de juiste kolom. 

‘Prima, de H staat voor honderdtal-
len en de 3 in deze kolom is hier dus 

drie honderdtal-
len waard. en 
dat getal heet 
driehonderd. Wat 
kan de drie in dit 
model nog meer 
voor waarde aan-
nemen?’ ‘Dertig, 
maar ik weet niet 
meer waar de T 
voor staat.’ zegt 
Bram. Sem weet 
dit wel. ‘Tiental-
len’, zegt hij. Dat 
is ook een merk-
waardige kolom, 
reageert de leer-
kracht. Hier ein-

digen alle getallen op ‘tig’, behalve 
tien, terwijl bij de honderdtallen alle 
getallen keurig netjes op honderd ein-
digen. ‘Ja’, merkt Sem op, ‘en dan is 
het niet eens drietig, maar dertig’. De 
laatste kolom die nog onbenoemd is 
gebleven is kolom D. er is maar één 
hokje dat bij deze kolom hoort. Syd-
ney denkt dat D staat voor 500. ‘Dat 
klopt, als je denkt aan de Romeinse 
cijfers,’ reageert de leerkracht. ‘Als ik 
de 3 echter op het meest linkse hok-
je leg, is deze 3 drieduizend waard. 
Waarvoor geldt de D dan?’ Sydney be-
grijpt nu dat in dit model de D voor 
duizend telt.

1. Benodigde materialen Potje duizend 

2. Groot DHTE-model voor Potje duizend   
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Uitleg spel en vragen
‘We gaan Potje duizend spelen. ieder 
groepje krijgt een groot DHTe-model. 
Met cijferkaarten leg je boven de optel-
streep drie getallen. Opgeteld moeten 
deze drie getallen duizend zijn of zo 
dicht mogelijk in de buurt van duizend 
liggen. Je mag niet zelf kiezen welke 
kaarten je pakt. Dat bepaalt de dobbel-
steen waarop de cijfers 1, 2, 3, 4 5, en 
6 staan. Wel mag je samen overleggen 
waar je een kaart legt. een kaart die je 
hebt neergelegd, mag niet meer van 
hokje veranderen. na negen keer gooi-
en heeft ieder groepje drie getallen. 
Deze drie getallen tel je bij elkaar op. 
Daarbij mag je je kladschrift gebruiken. 
Het antwoord leg je met kaarten in de 
hokjes onder de dikke optelstreep. Het 
groepje dat precies duizend heeft of er 
het dichtst bij zit, wint het Potje dui-
zend en krijgt een fiche. Zijn er nog 
vragen?’ Als je precies duizend hebt, 
krijg je dan twee fiches?’ oppert Fa-
bian. ‘Goed idee’, zegt de leerkracht. 
‘Dat doen we’. ‘en als je het fout hebt 
uitgerekend?’ vraagt hij. ‘Dan krijgt je 
sowieso niets’. ivo wil weten wat er ge-
beurt als je te weinig kaarten met een 
bepaald cijfer hebt. ieder groepje heeft 
van elk cijfer vijf en soms zelfs zes 

kaarten. Besloten wordt dat ze, in het 
uitzonderlijke geval dat ze een kaart te 
kort komen, hiervoor in de plaats een 
post-it krijgen. Tot slot vraagt Olivier 
waarom er ook kaarten met 0, 7, 8 en 
9 in de stapel zitten. ‘Daar kom je wel 
achter’, antwoordt de leerkracht ge-
heimzinnig. 

Gezamenlijke start
Achtereenvolgens worden 4, 6, 4, 4, 1, 
3, 1, 1 en 5 gegooid. De leerkracht no-
teert de worpen op het bord. na elke 
worp plaatsen de kinderen een cijfer-
kaart in de dun omlijnde hokjes van 
het DHTe-model. Het groepje van 
iris laat de eerste 4 voor 400 tellen en 
plaatst de 6 die direct daarna wordt ge-
gooid ook in deze kolom. ‘Hoeveel heb 
je al?’ vraagt de leerkracht. ‘Duizend’, 
antwoordt iris blij. ‘Maar je moet zo 
direct nóg een cijferkaart in kolom H 
leggen,’ reageert de leerkracht. ‘Dan 
koers je nu al minstens op elfhonderd 
aan.’ naar aanleiding van deze opmer-
king besluiten ze de 6 maar liever voor 
60 te laten tellen. Zie ook afbeelding 4.

De groepjes vullen vervolgens hun 
model verder in. Af en toe vraagt de 
leerkracht wat ze hopen wat er zal 
worden gegooid en waarom. Bij de 
keuze van een hokje berekenen som-
mige groepjes wat dit betekent voor 
het voorlopige totaal. na negen wor-
pen met de dobbelsteen bepalen ze 
hun definitieve uitkomst. Het groepje 

van iris komt op deze manier op 1019. 
Zie ook afbeelding 5 en 6.

Dicht-dichter-dichtst
Wie heeft nu precies duizend gemaakt 
of zit er het dichtst bij? De leerkracht 
noteert van elke groep het totaal op 
het bord. Ze vraagt elk groepje hoe-
veel ze teveel of tekort hebben. Dit 
wordt ook genoteerd. Ze rekent met 

hen na hoe het totaal is 
verkregen. Ze doet dit 
kolomsgewijs. Onder 
de optelstreep noteert 
ze het totaal van de 
honderdtallen, daaron-
der het totaal van de 
tientallen en tot slot 
het totaal van de een-
heden. Deze deeluit-
komsten worden ten 
slotte hoofdrekenend 
bij elkaar opgeteld. Het 
groepje i van iris is er 
het dichtst bij en krijgt 
een fiche. Zie ook af-
beelding 7.

3. Een 3 in kolom H geldt voor 300  

4. Met een ‘4’ en een ‘6’ in kolom H kom je al op dui-
zend. In overleg met elkaar laten ze ‘6’ voor 60 tellen

5. Na elke worp wordt het DHTE-model gevuld en de tus-
senstand bepaald. Het groepje van Iris komt uit op 1019 

6. Berekening groepje Iris     
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Het mag niet, maar we doen het 
toch
niemand heeft precies duizend kun-
nen maken. Met een fluisterstem zegt 
de leerkracht: ‘Het mag officieel niet, 
maar als je nu de kaarten van hokje 
verandert, lukt het dan om precies 
duizend te maken?’ Vol enthousiasme 
gaan de kinderen aan de slag. Het lukt 
weliswaar niemand om precies dui-
zend te maken, maar ze komen wel al-
lemaal dichter bij duizend. Het groepje 
van Farid maakt met 546+114+341 zelfs 
duizendéén! Zie ook afbeelding 8.

Tussentijdse reflectie
‘Helaas waren er nu geen fiches te 
winnen, maar je hebt vast wel iets 
ontdekt.’ Tamara zegt dat als je 6 

als honderd laat tellen, dat je dan 
nog maar in totaal 3 in kolom H no-
dig hebt. Dat is dus een 1 en een 2.  
een 2 hebben we niet gegooid. Dus de 
6 is nu niet geschikt als honderdtal. 
Yassir vindt ook dat je eerst moet kij-
ken hoe je 900 kunt maken. Het liefst 
met drie 3-en in kolom H en met de 
rest spaar je dan voor honderd. 

Verder is iedereen het er over eens dat 
je tijdens het gooien de tussenstand 
bij moet houden. Dat kan niet pre-
cies, maar je kunt wel uitrekenen wat 
je minstens hebt. Waar nog niks staat 
denk je een nul. en als je weet wat je al 
hebt, kun je beter bepalen waar je de 
volgende worp plaatst.

Potje per groepje
Vervolgens wijst de leerkracht per 
groepje een spelleider aan. Op het 
bord staan de taken van de spelleider 
opgesomd. 

De leerkracht loopt langs en ziet hoe 
de kinderen hun berekeningen ma-
ken. Wat opvalt is dat de wiskundig in-
correcte notatie van afbeelding 6 niet 
meer voorkomt. De kinderen rekenen 
weliswaar nog niet kolomsgewijs, 
maar hanteren al wel een gestileerde 
vorm van hoofdrekenen. Zie voor een 
voorbeeld afbeelding 10.

Nabespreking
Tijdens de nabespreking komt aan 
de orde of het eigenlijk wel mogelijk 
is om duizend te gooien. Meike heeft 

7. Groepje I van Iris wint het fiche   

8. Na het schuiven van de kaarten is ieder groepje dichter bij het doelgetal uit gekomen 

9. Potje duizend in groepje met spelleider 

10. Voorbeeld van een gestileerde vorm 
van hoofdrekenen

Taken spelleider bij Potje per 
groepje:
– Bijhouden wat er is gegooid
–  Controleren op spieken en 

noteren cijfers
– Bepalen van de winnaars
– Uitdelen fiches   
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12. Het hoogste getal dat je met Potje duizend kunt maken is 1998  

er eentje gevonden en vervolgens 
een slimme manier bedacht om er 
nog meer te kunnen vinden. Wat is 
haar geheim? Ze verwisselt de cijfers 
in dezelfde kolom. Hiermee krijgt ze 
andere getallen, maar telkens samen 
1000. Zie afbeelding 11.

Op het bord rekent de leerkracht het 
kolomsgewijs na. in de notatie is dui-
delijk te zien dat bij elke variatie de 
honderdtallen samen 900, de tiental-
len samen 90 en de eenheden samen 
10 blijven en dus het totaal telkens 
1000 is. ‘Dat heb je goed bedacht, 
Meike.’

Vereenvoudigen, variëren en ver-
diepen 
-	 Speel het spel met de spelregel dat 

je tijdens het potje de cijfers wel van 
vakje mag verwisselen.

-	 Gooi met twee dobbelstenen en kies 
per worp welke van de twee je no-
teert.

-	 Wat is het laagste en het hoogste 
getal dat je met Potje duizend kunt 
maken?

-	 Gebruik een dobbelsteen met een 
acht-, twaalf- of twintigvlak. Schrijf 
met potlood en houd een gum bin-
nen handbereik. Er mag namelijk 
gegumd worden. Wanneer er bij-
voorbeeld 20 wordt gegooid, kun 
je deze laten tellen voor 20 of 200. 

Laat je het voor 200 gelden dan no-
teer je de nul voor de eenheden niet. 
Wie geen plaats meer heeft voor een 
getal als 10 of hoger moet een cijfer 
uitgummen zodat het wel past. Het 
uit gegumde cijfer wordt naar keuze 
in een ander vak teruggeplaatst. 
Als er nog maar één vak over is en 
er wordt een 10 of hoger gegooid,  
kies je welke van de twee cijfers een 
plaats krijgt in het beschikbare vak.

-	 Potje tweeduizend. 
 Gebruik een beschrijfbare dobbel-

steen met zesvlak. Noteer de getal-
len 4 t/m 9 op de vlakken. Het is nu 
de bedoeling om op tweeduizend uit 
te komen. 

Met dank aan basisschool de Boom-
gaard te Utrecht. De namen van de kin-
deren zijn gefingeerd.

De auteur is ontwikkelaar van het re-
kenprogramma Met Sprongen Vooruit 
en directeur van het Menne Instituut. 
De foto’s zijn gemaakt door de auteur.

Noten:

1.  Potje duizend maakt deel 

uit van de nascholing Met 

Sprongen Vooruit groep 

5&6. Aanmelden kan via 

www.metsprongenvooruit.nl.

2.  De kisten voor groep 5&6 

zijn te bestellen via www.

metsprongenvooruit.nl. 

11. Door het verwisselen van de cijfers in de kolommen vind je eenvoudig andere combinaties van duizend 


