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Stappenplan
rekenen en
bewegen

Stap 1: Leerstof
Automatiseerdoel
Lesdoel

Stap 2: Waar?
in de klas

in de gymzaal of
het speellokaal

op het plein

anders

Stap 3: Wanneer?
Start van de rekenles

Ander moment, namelijk:

Tijdens de rekenles
Eind van de rekenles

Stap 4: Organisatie
Klassikaal: iedereen tegelijkertijd dezelfde activiteit
Niet klassikaal: denk aan rekencircuit, keuze- of hoekenwerk

Individueel
Tweetallen
Groepjes

Stap 5: Welke activiteit?
Bedenk of zoek een activiteit.
Zorg dat de activiteit aansluit bij de doelen.
Denk bij het automatiseren aan het toevoegen van snelheid. Bij het inoefenen van
een lesdoel gaat het in eerste instantie om de goede uitvoering.

Stap 6: Voorbereiding en materialen
Materialen: Welke materialen zijn al op school aanwezig? Welke materialen moeten er
nog klaargemaakt of aangeschaft worden?
Regels en afspraken: Wat moet je van tevoren met de leerlingen afspreken? Denk aan:
welke resultaten wil je zien? Waar moet samenwerken aan voldoen?
Zorg ervoor dat wanneer de activiteit buiten het klaslokaal is de plek beschikbaar is.

Stap 7: Uitvoering
Stap 8: Evaluatie
Wat ging er goed? Wat zijn aandachtspunten? Vraag naar tips en tops.
Bewaar zelfgemaakt materiaal voor een volgende keer.
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REKENEN EN
BEWEGEN

Spelideeën voor binnen en buiten

Tik op het getal
Benodigdheden:
Groot vel papier
Stift / potlood
Eventueel vliegenmepper

Voorbereiding:
De leerlingen schrijven de getallen van 0 tot 12
op het blad. Het blad ligt op tafel.

binnen
0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11 12

En actie:
Noem een getal of bewerking. De leerlingen slaan
op het goede getal. De gehele activiteit zijn de
leerlingen in beweging, denk aan:
Op één been staan
Hinkelen
Joggen
Jumping Jacks
Springen
Squats
De beweegvormen kan je afwisselen. Van rustig
(op één been staan of lopen op de plek) naar
intensief (jumping jacks/springen).

Variatie A:
Het spel kan ook
gespeeld worden met
een vliegenmepper. Leuk
in drietallen: 1 leerling
geeft de opdracht, 2
anderen slaan op het
goede antwoord.
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0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11 12

Variatie B:
Teken een getallenlijn.
De leerlingen tikken
het juiste getal aan.
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Dit is de buitenvariant van het spel: tik op het getal.

Spring op het getal

buiten

Benodigdheden:
Stoepkrijt
Tegels of een stuk plein

Voorbereiding:
De leerlingen schrijven de getallen van 0 tot 12 op het plein met stoepkrijt.

En actie:
Noem een getal of bewerking. De leerlingen springen op het goede getal. De gehele
activiteit zijn de leerlingen in beweging, denk aan:
Op één been staan
Hinkelen
Joggen
Jumping Jacks
Springen
Squats
De beweegvormen kan je afwisselen. Van rustig (op één been staan of lopen op de plek)
naar intensief (jumping jacks/springen).
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Voorbeelden van springopdrachten:
Spring op het antwoord van de som 5 + 2.
Spring op de grote buur van 6.
Wat is het antwoord op de som 10 - 3?
Het is nu 3 uur. Over 4 uur is het?
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Natuurlijk kan je ook een hinkelbaan maken of gebruiken.
Pas het getalgebied aan, aan
het niveau van de klas.

Leg blokken op getallen. Oefen op deze
wijze even/oneven of de sprongen van 2.

Het getalgebied van 0 tot 12 is bij deze oefening een voorbeeld, geschikt voor groep
2 en 3. Om het moeilijker te maken kan je het getalgebied vergroten. Denk in groep
4 en 5 eens aan de antwoorden van één specifieke tafel.
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Bingo
Benodigdheden:
Groot vel papier
Twee dobbelstenen
Stift en/of potlood
Gebruik eventueel het blad van het spel 'tik op het getal'

binnen
0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11 12

Voorbereiding:
De leerlingen schrijven de getallen van 0 tot
12 op het blad. Het blad ligt op tafel.
En actie:
De leerlingen gooien met twee dobbelstenen. Ze maken hiervan een som. Welke
bewerking (+, -, x of : maakt niet uit). Ze strepen het antwoord door. Ieder werkt op eigen
tempo. De gehele activiteit staan de leerlingen achter de tafel of zijn in beweging.
Op één been staan
Hinkelen
Joggen
Jumping Jacks
Springen
Squats
Tip: Gebruik ook eens dobbelstenen met cijfers in plaats van stippen.
Het is ook mogelijk om somkaartjes te gebruiken. Pas de getallen op het blad aan. Bij
sommen of splitsingen tot 10 schrijven de leerlingen de getallen van 0 tot 10.

2 3
0 1 6 7
12
4 5
11
10
8 9

Variatie:
Leg de dobbelstenen op een andere tafel neer. De leerlingen lopen van dobbelsteenplek naar
bingo kaart en weer terug. Hier moeten leerlingen ook gebruik maken van het geheugen.
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Sommen bingo

buiten

Benodigdheden:
Stoepkrijt
Twee dobbelstenen
Hoepel
Tegels of een stuk plein
Gebruik eventueel het speelveld van spel 1.
Voorbereiding:
De leerlingen schrijven de getallen van 0 tot 12 op het plein met stoepkrijt.
Leg de dobbelstenen in een hoepel op enig afstand van de bingokaart.
En actie:
De leerlingen gooien in de hoepel met twee dobbelstenen. Ze maken hiervan een som.
Welke bewerking (+, -, x of : maakt niet uit). Ze rennen naar de eigen bingokaart en
strepen het antwoord door. Ieder werkt op eigen tempo.
Door heen en weer te rennen wordt er ook een beroep gedaan op het geheugen. Welke
getallen heb ik al doorgestreept? Wat was het antwoord ook al weer?
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Spel met de bal

binnen

Benodigdheden:
Bal of pittenzak

Alleen in actie:
De leerling gooit de bal in de lucht en vangt de bal op. Ondertussen voert
de leerling een rekenopdracht uit. Dit gaat zelfstandig en in eigen tempo.

Alleen in actie - met leerkracht:
De leerlingen gooien en vangen de bal. Ondertussen geef je als
leerkracht een rekenopdracht. Hierop geeft iedere leerling antwoord.
Het gooien en vangen van de bal gaat de hele tijd door.

Mogelijke rekenopdrachten

Verder of terugtellen
Tellen in sprongen van 2, 5 of 10
Tafel van vermenigvuldiging opzeggen
Noem een som (+, -, x, : of een splitsing). Leerlingen geven het antwoord
Klokkijken: één uur later of vroeger

Samen in actie:
De leerlingen gooien de bal naar
elkaar en voeren een rekenopdracht
uit. Bij het gooien van de bal noemt
de één een som, de ander vangt de
bal en geeft het antwoord.
Of tel om de beurt verder/terug.
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Buiten varianten

Voor buiten zijn er meer mogelijkheden met een bal.
Geef rekenopdrachten terwijl leerlingen:
Stuiten met de bal op een vaste plek
Lopen en de bal laten stuiten
De bal hooghouden
De bal aan de voet houden en over het plein lopen.

Moeilijkheidsgraad verhogen

Hoe makkelijker het beantwoorden van sommen gaat, hoe moeilijker je de
bewegingsvorm kunt maken. Hierdoor ligt de focus weer bij de beweging en hebben de
leerlingen geen tijd om na te denken over de sommen. Een goede check dus om te
kijken of de sommen geautomatiseerd zijn.

Wat kan je doen?
Laat de bal met rechts gooien en links weer opvangen.
Geef een steeds kleinere bal.
Voer het tempo op.
Leerlingen kunnen steeds sneller gooien/vangen of
stuiten. Daarnaast is het opvoeren van het tempo
waarin je de rekenopdrachten geeft ook een optie.

Jongleren

Ga jongleren met ballen. Terwijl de leerlingen jongleren
voeren ze een rekenopdracht uit. Dit kan individueel of
met een maatje. Samen met een maatje? Dan noemt het
maatje de som, degene die jongleert geeft het antwoord.
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Springparcours

binnen

Benodigdheden:
Vouwblaadjes
Placplastic
Of lamineer de vouwblaadjes en plak ze op.
Voorbereiding:
Schrijf op de vouwblaadjes getallen of sommen. Plak de blaadjes op de grond met de
plakplastic. Of lamineer de blaadjes en bevestig ze met tape.
Maak een springparcours, denk aan:
Van de klas naar de kapstokken
Van de kapstokken naar de toiletten
Van het klaslokaal naar buiten
En actie:
Elke keer wanneer de leerlingen bij de springtegels komen springen ze erop en lossen
ze de rekensom op. Bij de kleuters kan je gebruik maken van getallen of getalbeelden.
In de bovenbouw rekenen ze breuken snel om in procenten.

In plaats van springtegels kan je ook boksbladen maken.
Gebruik hiervoor een spons en een A4-papier. Schrijf op
het papier de rekenoefening, bijvoorbeeld een verliefd hart.
Lamineer het. Plak onder de rekenopdracht een spons.
Elke keer dat de leerlingen langs de bladen lopen tikken ze
de spons aan en geven het antwoord.
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6 +-6
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Rekenparcours

buiten

Benodigdheden:
Hoepels
Eventueel: stoepkrijt
Alleen in actie:
De leerling springt in de hoepel en noemt een getal.
Tel verder of terug (met stappen van 1 of sprongen van 2,5 of 10)
Oefen de tafels van vermenigvuldiging. Schrijf de tafelsom in de
hoepel. De leerlingen zeggen al springend het antwoord. Schrijf
eventueel ook het antwoord op. Dan noemen ze som en antwoord.
Oefen de splitsingen. Schrijf met stoepkrijt een getal in de hoepel.
Leerlingen vullen aan tot bijvoorbeeld 10.

Samen in actie:
De leerkracht of een leerling noemt een som. Terwijl de leerling
in de hoepel springt geeft het antwoord.

Laat de kinderen hoelahoepen. Terwijl ze dit doen zeggen ze een tafel op of geven ze
antwoord op een som. Naast hoelahoep kan de opdracht ook zijn: zorg dat de hoepel in
beweging blijft en voer de rekenopdracht uit.
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Levend Stratego
Benodigdheden:
Lintjes: voor de helft van de groep
2 schatkisten
Som of opdrachtkaartjes in twee kleuren

buiten
Uitgebreide speluitleg
en downloads om te
gebruiken vind je hier.

Voorbereiding:
Verzamel de materialen. Print de somkaartjes op twee verschillende kleuren papier. Of
print het in één keer somkaarten voor het spel Levend Stratego uit (klik hier).
En actie:
Maak 2 teams. Elk team krijgt heeft een andere kleur somkaartje (maar wel met
dezelfde soort sommen). Voor de herkenbaarheid is het handig wanneer 1 team een
lintje om krijgt. Start bij de eigen schatkisten. Tel af van en het spel is begonnen.
Spelregels
Tik iemand van de andere partij. Kijk naar elkaars som- of opdrachtenkaart. Wie heeft
het hoogste antwoord? Die wint de strijd. De winnaar krijgt het somkaartje van de
ander. Is het antwoord evenveel? Wissel dan van kaart. Alle veroverde kaartjes
komen in de eigen schatkist. Heb je geen kaartje meer? Haal een nieuwe kaartje op
een van te voren afgesproken plek.
Is de tijd om of alle kaartjes zijn bij een team op? Dan is het spel afgelopen.
Welk team heeft de meeste somkaartjes kunnen veroveren?

5+5=
10 - 5 =
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Extra pleinideeën

Gebruik stoepkrijt om
een parcours te maken
(lijnen ,cirkels, getallen)
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Slalom lopend of rennend om (genummerde)
pionnen of blokken. Voer de rekenopdracht uit.
Wil je het extra uitdagend maken? Voeg materiaal toe.
Denk eens aan:
Een bal: doorloop het parcours met de voet aan de
bal, gooi en vang de bal of dribbel.
Een hockeystick met bal.
Een tennisracket met bal. Stuiter een bal rustig op
een racket en loop het parcours.

5 + 5 = 10

3
5

Vergeet onderweg niet te rekenen!

10
6 x 2 = 12
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