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Starterskist
Getallen
Meten – Tijd
Meten – Geld
Meten – Temperatuur, Gewicht en Inhoud
Meten – Omtrek, Oppervlakte en Lengte
Breuken, Procenten
Meetkunde
Verbanden

Starterskist
Spel
Muizenrace
http://rekenspel.slo.nl/-ag3d/spellen/spelinfo/muizenrace/
Gratis download

Korte beschrijving
Welke muis is als eerst bij de
kaas en krijgt de meeste
kaasblokjes?

Leerjaar
Groep 1
en 2

Wie gooit het meest?
http://rekenspel.slo.nl/spellen/s
pelinfo/wiehetmeestgooit/
Gratis download

De kinderen gooien met 1 a 2
dobbelstenen (afhankelijk van
niveau) en mogen van de stapel
(10 a 15 blokjes) een blokje
pakken als zij hoger gooien dan
de ander. Als de blokjes op zijn
worden ze geteld en degene met
de meeste blokjes wint.

Groep 1
en 2

Ik kan toveren
Houten Blokken spel:
https://www.bol.com/nl/p/hout
en-blokken-50-stuks-in-doosblauw/9200000088083825/?s2a
=#product_title
Bol.com

Leg zes blokjes op tafel en laat
het kind, terwijl jij omgedraaid
zit, blokjes onder een
omgedraaide beker stoppen.
Vervolgens tel je de blokjes en
kan je zeggen hoeveel er onder
de beker zitten. Draai de rollen

Groep 1
en 2

Inzet
- Telrij t/m 6
opzeggen, tellen van
de stippen,
vergelijken en
ordenen, verkort
tellen (vijf-dubbeldobbelsteen
structuur)
- telrij t/m 6 en t/m
12 opzeggen en
hoeveelheden tellen
- vergelijken en
ordenen op meer,
minder, meeste,
minste en evenveel
- verkort tellen met
behulp van de vijfdubbeldobbelstructuur
- oplossen van
eenvoudige
oplosproblemen
- oplossen van
eenvoudige splits en
aftrekproblemen
onder 6
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€ 8,99

om

Bekerspel:
https://www.hema.nl/kokentafelen/meenemenbewaren/waterflessendrinkbekers/4-pak-bekers80605129.html
Hema
€ 2,-

Memoryspel
https://www.bol.com/nl/p/leers
pel-eerstegeheugenspel/92000000589071
19/?&Referrer=ADVNLGOO0020
27-G-64733820470-S3780254171349200000058907119&gclid=EAIaI
QobChMIwuq7sCr3gIVTeR3Ch1YsQGfEAQYBCAB
EgKf1PD_BwE&gclsrc=aw.ds
Bol.com
€ 7,99

Drie vormen van memory
kaarten (vijfstructuur,
dubbelstructuur en
getalsymbolen). Speel memory
met twee vormen van de
kaartjes.

Groep 1
en 2

- Verkort tellen
- Herkennen
getalsymbolen t/m 6
en t/m 10
- Koppelen van
getalsymbolen en
hoeveelheden t/m 6
en 10

Op een rijtje
https://www.bol.com/nl/p/unokaartspel/1004004013389326/?s
uggestionType=browse&bltgh=o
z716GhdrfXaPghkXThHhA.1.8.Pr
oductImage
Bol.com
€ 9,99

Kaartjes met vijfstructuur of met
getalsymbolen. Leg ze
omgedraaid op tafel, keer een
kaartje om en laat het kind de
andere kaartjes aansluiten
hierop (één meer/minder). In
tweetal om en om kaartje
omdraaien en zo mogelijk
aanleggen.

Groep 1
en 2

- tellen en terugtellen
(6/10)
- vergelijken en
ordenen
- verkort tellen
- herkennen
getalsymbolen
- volgorde van
getalsymbolen in de
getallenrij

Getallen
Spel
Ganzenbord
https://www.bol.com/nl/p/ganz
enbord-nl-frbordspel/9200000030266250/?
suggestionType=typedsearch&b

Korte beschrijving
Bordspel; kom zo snel
mogelijk aan het eind van het
bord. Onderweg voer je een
aantal opdrachten uit.

Leerjaar
3 t/m 8

Inzet
- Doortellen vanaf
een willekeurig getal
- getalstructuur
overzien
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ltgh=nY1aw8KWPHviMDn4yNCVQ.1.2.
ProductImage
Bol.com
€ 11,99

Alle tien gezien!
http://rekenspel.slo.nl/spellen/
spelinfo/alletiengezien/
Gratis download

Zoek het ontbrekende getal.
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- Getalinzicht tot 10

Buren bingo (kan met kleine
getallen en grote getallen!)
http://www.123lesidee.nl/files/
34Buren_Bingo.doc
Gratis download

De spelleider trekt een getal
uit de zak, bijv 11. Nu mag
iedereen die een buurgetal
van 11 op de bingokaart heeft,
deze doorstrepen. Dus 12 en
10 mogen worden
doorgestreept, maar 11 zelf
niet!
Vind 5 van hetzelfde en sla als
eerste op de bel!

3 t/m 8

- Getallenlijn
- Buurgetallen

Verschillende bekende
kaartspelen waarbij leerlingen
oefenen met rekenen tot
20/30.

3 t/m 8

- Rekenen tot 20

Rekenkwartet

3 t/m 6

- Rekenen tot 10
- Rekenen tot 20
- Vermenigvuldigen
- Delen

Halli Galli
https://www.bol.com/nl/p/halli
-galli-juniorkaartspel/1004004005951226/?
suggestionType=typedsearch&b
ltgh=jkd3lQHd9HJ4BDWdtrVEC
Q.1.3.ProductImage
Bol.com
€14,95
Kaartspelen zoals
- ‘eenentwintigen’
- ‘eenendertigen’
- ‘pesten’
- ‘jokeren’

- Splitsingen tot 5

https://www.bol.com/nl/p/spe
elkaarten-setjes-2stuks/9200000083915200/?sug
gestionType=browse&bltgh=ikQ
6om2A1hEGY2pvy0JEDA.1.7.Pro
ductImage
Bol.com
€3,05

Malle Getallen (plus en min,
vermenigvuldigen en delen)
https://www.bol.com/nl/p/mall
e-getallen-vermenigvuldigeneducatief-
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spel/1001004005551087/
Bol.com
€ 13,95
Meten - Tijd
Spel
Memory met analoge en digitale tijd.
http://kleutersdigitaal.nl/klokkijkmemory/
Voor documenten met kaartjes van
analoog, digitaal en uitgeschreven tijden
Gratis download

Korte beschrijving
Zoek de juiste tijden bij
elkaar! Dit spel kan op
verschillende manieren
gespeeld worden:
1. Geschreven tijd
koppelen aan
analoge tijd
2. Geschreven tijd
koppelen aan
digitale tijd
3. Analoge tijd
koppelen aan
digitale tijd
Leer de uren van de dag! (Jumbo)
Een tweezijdige puzzel
https://www.gezelschapsspellenshop.nl/p/ met alle uren van de
jumbo-ik-leer-de-uren-van-dedag. Leuk om aan de
dag/143342/
hand van deze puzzel
Jumbo
de dagelijkse
€8.12
bezigheden te
bespreken: Om 07.00
uur opstaan, om 08.00
ontbijten, om 9.00
naar school en zo
verder.
Houten kalenderklok
Klok waarbij het niet
https://www.bol.com/nl/
alleen over klokkijken
New classic toys
gaat, maar ook over
educatieve kalenderklok
de seizoenen, het
€12.99
weer, de maanden, de
dagen van de week en
de dagen van de
maand..

Leerjaar
3 t/m 8

Inzet
- Analoog en digitaal
klokkijken

3,4

- Continuïteit van tijd
beseffen
- dag/nacht ritme

3,4,5

- Analoog klokkijkek
- Kalender
(week/maand/jaar)
-Seizoenen
- Continuïteitsbesef

Boekje over klokkijken
https://www.bol.com/nl/p/kijk-op-deklok/1001004002131682/
Auteur: Keith Faulkner
€ 28.90

Kijk op de klok!

3,4,5

Malle Getallen; metend rekenen
https://scalaleukerleren.nl/rekenen/
uitdagende-leerspellen/malle-getallen/

Rekenkwartet

4 t/m 8

- analoog en digitaal
klokkijken
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€13.95

Meten - Geld
Spel
Monopoly junior
(Hasbro)
https://www.bol.com/
nl/p/monopoly-juniorkinderspel/920000002
2664459/?suggestionT
ype=typedsearch
€19.95
Zakgeldspel (Jumbo)
https://www.sinqel.co
m/jumbozakgeldspel.html?utm
_campaign=Beslist&ut
m_content=Zakgeldsp
el&utm_source=Beslis
t&utm_medium=cpc&
utm_term=Jumbo
€17.99
Boodschappenspel
(Ravensburger)
https://www.bol.com/
nl/p/ravensburgerboodschappenspel/10040040060673
04/?Referrer=ADVNLP
Pcefe9700cdbf929700
65bba51d010030807
€11.99
Wat doe je met je
zakgeld?
(Ravensburger)
https://www.bol.com/
nl/p/ravensburgerwat-doe-je-met-jezakgeld/10040040134
08500/?Referrer=ADV
NLPPcefe9700cdbf929
70065bba51d0100308
07
€11.99 euro
Malle getallen metend
rekenen
https://scalaleukerlere
n.nl/rekenen/uitdagen

Korte beschrijving
Gezelschapsspel waarbij
je straten, huizen en
hotels kunt kopen.

Leerjaar
5-10 jaar

Inzet
Bedragen
samenstellen,
Gepast betalen,
Geld teruggeven

Spelers moeten
proberen als eerste
voldoende euro’s bij
elkaar te sparen voor de
aanschaf van een fiets.
Tijdens het spel komen
ze in de verleiding om
hun zakgeld aan andere
dingen uit te geven.

Vanaf groep 3,
Leeftijd 6+

Begripsvorming

Kinderen worden
spelenderwijs
vertrouwd gemaakt met
boodschappen doen.
Wat kosten peren? Heb
je nog genoeg geld voor
tomaten?

4-7 jaar

Begripsvorming
Inzicht in wat iets kost.

Kinderen moeten
keuzes maken waarvoor
ze hun geld inzetten.
Wie zijn zakgeld slim
inzet, wint.

6-11 jaar

Bewustzijn voor
prijzen en rekenen
met geld wordt
geoefend.

Spelenderwijs beter
leren rekenen met o.a.
geld (maar ook maten,
gewichten, temperatuur

Vanaf 8 jaar
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de-leerspellen/mallegetallen/
€13.95 euro

en snelheid). Met
zelfcontrole.

Meten – Temperatuur, Gewicht en Inhoud
Spel
Poster metriekstelsel*
https://www.posterindek
las.nl/product/gewicht/
€12,50
Schubitrix
(inhoudsmaten)
http://www.schoolmateri
alen.nl/leermiddelen
/rekenen/rekenspellen/sc
hubitrix.html
€15.90
Schubitrix (gewicht)
http://www.schoolmateri
alen.nl/leermiddelen
/rekenen/rekenspellen/sc
hubitrix.html
€15.90
Malle Getallen; metend
rekenen
https://www.bol.com/nl/
p/malle-getallen-mallegetallen-metendrekenen/1001004006850
703/
€13.95

Korte beschrijving
Betekenis van voorvoegsels
kennen en daarvan
gebruikmaken

Leerjaar

Inzet

Driehoeksdomino’s waarmee
het omrekenen van
verschillende maten geoefend
kan worden.

6 t/m 8

- Omrekenen van
maten

Driehoeksdomino’s waarmee
het omrekenen van
verschillende maten geoefend
kan worden.

6 t/m 8

- Omrekenen van
maten

Rekenkwartet

4 t/m 8

- Omrekenen van
maten

https://www.schoolmate
rialen.nl/maatbekerset-5delig
€16.95
https://www.schoolmate
rialen.nl/litermaten-6delig
€ 21.60

Maatbekers (uit praktijkfilm)

Litermaten (uit praktijkfilm)

* Een andere optie bij het gebruik van deze poster is Flexmaat. http://www.nvorwo.nl/flexmaat-nieuwevisualisatie-metriek-stelsel/

Meten - Omtrek, Oppervlakte en Lengte
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Spel
Malle Getallen metend rekenen
https://www.bol.com/nl/p/malle-getallenvermenigvuldigen-educatiefspel/1001004005551087/
€ 13,95

Korte beschrijving
Spelenderwijs
beter leren
rekenen met tijd,
snelheid,
temperatuur,
maten en
gewichten.
Schubitrix (lengtematen)
Driehoeksdomino’s
http://www.schoolmaterialen.nl/leermiddelen waarmee het
/rekenen/rekenspellen/schubitrix.html
omrekenen van
€15.90
verschillende
maten geoefend
kan worden.
Schubitrix (oppervlaktematen)
Driehoeksdomino’s
http://www.schoolmaterialen.nl/leermiddelen waarmee het
/rekenen/rekenspellen/schubitrix.html
omrekenen van
€15.90
verschillende
maten geoefend
kan worden.

Breuken en procenten
Spel
Maxi Loco Breuken
(Bol.com)
https://www.bol.com/nl/p/maxi-loco-breukengroep-6-7/9200000027846113/
€9,95
Breuken kaartspel
https://www.schoolmaterialen.nl/schubi-cardsrekenen-met-breuken
13,95

Leerjaar
4 t/m 7
7-10 jaar.

Inzet
- Omrekenen van
maten

6 t/m 8

- Omrekenen van
maten

6 t/m 8

- Omrekenen van
maten

Korte beschrijving
Herkennen, schrijven
en vergelijken van
breuken

Leerjaar
Groep 6
-7
9-11
jaar.

Inzet
Herkennen,
schrijven en
vergelijken van
breuken.

Enerzijds een
dominospel, de
andere kant is een
veelzijdig spel
(leggen van reeksen)
met diverse
varianten voor extra
uitdaging.

Groep
4-6
7-9 jaar

Dominokant (groep
4/6): koppeling van
breuk aan een
pizzapunt waarbij
een deel is
ingekleurd.
Andere kant (groep
6): breuken op
volgorde leggen
van minder naar
meer of breuken
die samen een hele
vormen bij elkaar
leggen.
Het aan elkaar
leggen van kaartjes
waar aan de ene
kant een breuk
staat en aan de
andere kant een
afbeelding van een

Breukendomino
Dit spel beoefent de
https://www.schoolmaterialen.nl/breukendomino volgende breuken; 1,
€10,50
1/2, 1/3, 1/4, 1/6 &
1/8.

Groep
6-8
9-12
jaar
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breuk.
Suggesties voor apps:
Jungle Breuken
Applestore
https://itunes.apple.com/nl/app/junglebreuken/id376665194
€3,49

Gebruiksvriendelijke Groep
app om de breuken
7-8
te leren. Met korte
instructies en
verschillende
oefenmogelijkheden:
benoemen,
vergelijken, optellen
en vermenigvuldigen
van breuken.

Breuken
benoemen,
vergelijken,
optellen en
vermenigvuldigen.

Meetkunde
Spel
3 Dimensies
https://www.schoolmaterialen.nl/meer-enhoogbegaafdheid/3-dimensies-4726.html
€123,55
Architecto
https://www.bol.com/nl/p/architectoeducatiefspel/1004004011602666/?suggestionType=su
ggestedsearch
€29,95

Mozaïek puzzel
https://www.bol.com/nl/p/mozaiekpuzzel/9200000022089845/
€15,50
Richting en Plaats
https://www.bol.com/nl/p/richting-enplaats/9200000074531339/
€40,95

Korte beschrijving
Bouw met de
blokken uit de 3
Dimensies de
aanzichten en
projecties na.

Leerjaar
6 t/m 8

Inzet
Construeren

3D-modellen
bouwen aan de
hand van
perspectieftekenin
gen. Door het
bouwen van
basisvormen tot
complexe
structuren krijgen
de spelers een
goede basiskennis
van meetkunde en
3D-inzicht.
Houten mozaïek
puzzel waarbij je
eindeloos veel
figuren kan leggen

4 t/m 8

Construeren

3 en 4

Construeren

Logisch associëren
van verschillende
voorwerpen,
ruimtelijke
oriëntatie, richting.

3 en 4

Oriënteren
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Bij het ontwikkelen van deze lijst zijn we zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met websitevermeldingen.
Mochten hier toch nog onvolledigheden inzitten kunt u dit laten weten via mail aan info@hetabc.nl

Bij het ontwikkelen van deze lijst zijn we zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met websitevermeldingen.
Mochten hier toch nog onvolledigheden inzitten kunt u dit laten weten via mail aan info@hetabc.nl
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