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Spelenderwijs werken aan rekendoelen

Rekenen en wiskunde komen in alledaagse activiteiten 
voor. Maar niet alle kinderen halen dezelfde kennis en 
vaardigheden uit een bepaalde activiteit. De leerkracht is 
nodig om de ontwikkeling te stimuleren en te begeleiden. De 
activiteit wordt beschreven voor kleuters. Op onze website 
vindt u bij dit artikel een uitbreiding om in september in 
groep 3 te gebruiken.

We gaan op reis…
Buiten rekenen

In het onderwijs met jonge kinderen zien we 
hoe kinderen geboeid kunnen worden door een 
betekenisvol thema. Een goed gekozen thema 
roept nieuwsgierigheid op, genereert volop 
betrokkenheid en leert kinderen nieuwe feiten 
op basis van eigen vragen, ontdekkingen en 
ervaringen.
Het spelen, het ontdekken en het praten over 
boeiende aspecten van een thema houdt niet op bij 
de ‘binnenactiviteiten’. In de spelhandelingen van 
jonge kinderen zie en hoor je tijdens het buitenspel 
terugkomen wat binnen boeiend was. Het spel 
gaat gewoon door als kinderen naar buiten gaan, 
want de buitenomgeving biedt kansen voor nieuwe 
ervaringen en ontdekkingen in een andere ruimte.
In dit artikel willen we laten zien op welke manier 
het binnen- en buitenspel met elkaar verbonden 
kan worden, vanuit de beleving van het kind (en 
de betekenis die het spel voor hem heeft) én vanuit 
de bedoelingen van de leerkracht. De rekendoelen 
uit een bepaald periodeplan van de leerkracht zijn 
leidend voor de rol van de leerkracht in de begelei-
ding van het spel en de keuze van activiteiten en voor 
de inrichting van de binnen- en buitenomgeving.

Werken met focusdoelen
Om doelgericht te kunnen werken is het belang-
rijk om focusdoelen vast te stellen: een beperkt 
aantal doelen waar de focus op ligt in een bepaalde 
periode. In de periode waarin de doelen centraal 
staan, worden allerlei situaties gecreëerd waarin 
kinderen steeds weer in aanraking komen met 
die doelen, zodat ze er mee kunnen oefenen en 
leren toepassen. Buitenspel geeft veel kansen om 
diepgang in de doelen aan te brengen. 
In het onderstaande voorbeeld wordt gewerkt 
met een periode van 6 weken waarin de volgende 
focusdoelen vanuit de reken-wiskunde domeinen 
centraal staan: 
•  het koppelen van getalsymbolen 1 t/m12 aan 

hoeveelheden
•  het tellen met 1 of 2 erbij en eraf t/m 12 
•  het maken van bouwwerken volgens een 

stappenplan
•  de plaats van voorwerpen ten opzicht van 

elkaar kunnen beschrijven met behulp van 
meetkundige begrippen

•  eenvoudige plattegronden kunnen lezen, 
tekenen en toelichten

•  gebeurtenissen in de goede volgorde kunnen 
beschrijven en rangschikken 

FOCUSDOELEN: BEREDENEERD 
PLANMATIG AANBOD

Bij het werken met focusdoelen worden 
de doelen die horen bij een schooljaar 
verdeeld in perioden. De voorkeur gaat uit 
naar perioden tussen de 5 en 10 weken. 
Om diepgang aan te brengen, focus je in 
een periode op een aantal doelen. Vanuit de 
doelen beredeneer je wat de leerlingen in 
jouw groep nodig hebben en welke activi-
teiten daarbij passend zijn. Dit kunnen grote 
en kleine kring-activiteiten zijn, maar ook 
spelbegeleiding en/of de inzet van ontwik-
kelingsmateriaal. Aan het eind van de 
periode evalueer je op basis van de focus-
doelen. Indien nodig worden in een volgende 
periode interventies ingezet. 

Naast focusdoelen komen uiteraard ook 
andere doelen aan bod (denk bij dit thema 
bijvoorbeeld aan het begrijpen van de 
waarde van geld, zoals 1 euro en 2 euro. Dit 
komt aan bod bij het kopen van buskaartjes). 
Door te werken met focusdoelen creëer je 
een beredeneerd en planmatig aanbod.
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Rekencoördinator en 
Specialist Jonge Kind 
(Bureau Meesterschap)
Sigrid Houtsma is senior 
onderwijsadviseur en 
trainer bij de opleiding 
Specialist Jonge Kind 
(Bureau Meesterschap)

© 2016 Koninklijke Van Gorcum



23

Volgens Bartjens jaargang 35 2015/2016 Nummer 5

Betrokkenheid en motivatie 
Betekenisvol werken is voor de betrokkenheid en 
motivatie van kinderen van groot belang. Om hier aan 
tegemoet te komen is er zo vlak voor de zomerva-
kantie gekozen voor het thema ‘We gaan op reis’. Alle 
kinderen kunnen iets vertellen over het thema. Ze 
zijn weleens met een bus of een ander vervoermiddel 
op reis gegaan, ze kennen bushaltes en herkennen 
verkeersborden uit het straatbeeld of zijn misschien 
met een auto via een bepaalde route naar een vakan-
tieadres gereden. De focusdoelen die centraal staan 
kunnen goed verwerkt worden in het thema, zowel 
wat betreft de binnen- als de buitenactiviteiten. 
De doelen en de ontwikkelingen tijdens het thema 
worden vastgelegd op een themamuur. 
Op de themamuur komen bij de start van het 
thema de eerste verwijzingen naar het thema 
te hangen, zoals een bouwtekening, een platte-
grondje, foto’s van vervoersmiddelen met reizi-
gers, een campingplattegrond, een busroute, een 
foto van een ingepakte koffer, een wegenkaart et 
cetera. In de loop van de periode wordt de thema-
muur verder uitgebreid met foto’s en uitbrei-
dingswoorden. Met de foto’s, gemaakt tijdens het 
werken met het thema, wordt het doel ‘gebeur-
tenissen in de goede volgorde beschrijven en deze 
rangschikken’ vormgeven. 

Starten met een buitenactiviteit
Een thema start met een doe-activiteit om 
kinderen enthousiast te maken en hen op het 
thema te richten. Bij het thema ‘We gaan op reis’ is 
dit een buitenactiviteit. Ter voorbereiding wordt 
het plein al enigszins ingericht in de sfeer van het 
thema. Je kunt bijvoorbeeld een aantal borden 
neerzetten die bushaltes markeren, wat tentjes 
opbouwen en een aantal vlaggen van verschillende 
landen op het plein ophangen.

De kinderen die willen mogen mee op reis ‘in 
de bus’ van de juf. Hierbij ontstaat een situatie 
waarin geteld wordt, 1 of 2 erbij en eraf bij het 
in- en uitstappen in de bus. Uiteraard gaat er een 
fototoestel mee op reis. De foto’s die gemaakt 
worden, worden later ingezet bij het beschrijven 
van de ruimte: waar zagen we de camping, kun 
je vertellen waar de vlag van Nederland was, et 
cetera. De leerkracht heeft potloden en papier in 
haar reistas. Deze worden gebruikt als kinderen 
notities willen ‘tekenen’. Hier liggen kansen voor 
het maken van routes, het tekenen van platte-
gronden en het vastleggen van plaatsen van 
objecten en oriëntatiepunten. 
De startactiviteit is geen verplichte activiteit. Alle 
kinderen worden uitgenodigd om mee te gaan. 
Kinderen die vrij willen spelen mogen dat, zij 
zullen zo nu en dan toch wel komen kijken naar 
het reisspel.
Na de startactiviteit wordt er binnen verder 
gesproken over alles wat ze tijdens de reis ontdekt 
hebben. De themamuur is goed zichtbaar aanwezig 
en wordt gebruikt om aanvullingen te maken en 

De themamuur
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nieuwe woorden te noteren. Door het thema te 
visualiseren zullen kinderen samenhang gaan 
zien in wat ze hebben gedaan, hebben ontdekt 
en geleerd op hun reis. Nieuwe vragen die bij 
kinderen komen opborrelen worden genoteerd.
Het thema wordt zo door de leerkracht met de 
kinderen verder uitgewerkt en ontworpen voor de 
komende weken.
Om doelgericht te kunnen werken, bedenkt de 
leerkracht vooraf op welke wijze de rekendoelen 
een plaats kunnen krijgen. Vanuit de gesprekken 
en de ervaringen van de kinderen kan zij dan 
sturing geven aan het ontwerpen van vervolgac-
tiviteiten die ook weer passen binnen de gestelde 
doelen. 

Oriëntatie en verbinden met doelen
Na een krachtige oriëntatieweek kunnen er – in 
samenspraak met de kinderen – verschillende 
activiteiten van start gaan. Een groepje kinderen 
tekent een plattegrond op het plein, omdat ze 
later buiten de busroute willen uitwerken. De 
leerkracht maakt hen bewust van wat ze onderweg 
zien bij een bepaalde route. De kinderen leren 
te beschrijven wat ze zien vanuit een bepaalde 
positie, waar de bus langs rijdt en waar het 
gevaarlijk is omdat de weg smal is of omdat er 
veel verkeer is. Zo doen ze actief ervaringen op 
met meetkundig inzicht en het benoemen van 
meetkundige begrippen. De leerkracht voegt 
nieuwe meetkundige begrippen toe en zorgt 
er voor dat deze bij een getekende route op de 
themamuur komen te hangen. De begrippen 
worden toegepast in het uiteindelijke product, 
de busroute. Langs de route komen haltes die 
allemaal een nummer krijgen. Er kunnen wel 12 
bushaltes of verschillende lijnen met een verschil-
lend aantal haltes worden gecreëerd. Hiervoor 
moeten haltes geconstrueerd worden. Bespreek 
met de leerlingen hoe dit er uit kan zien, wat er 
voor nodig is en hoe het aangepakt gaat worden. 
Om leerlingen de nodige informatie te geven kun 
je een bushalte in de buurt van de school bekijken 
of voorbeelden opzoeken via internet. 
Bij routes en bushaltes horen bussen. De 
leerlingen kunnen zich oriënteren op de overeen-

komsten en verschillen tussen bussen door foto’s 
en informatieve boeken te bekijken. Ze kunnen 
binnen bussen maken met constructiemateriaal 
en buiten kunnen ze bijvoorbeeld de karren 
gebruiken. Daarbij kunnen grote dozen en touwen 
worden ingezet.

Routes lopen op het schoolplein

Binnen het aangegeven thema zijn nog veel meer 
mogelijkheden te bedenken: kaartjes kopen voor 
de bus, ‘meten’ hoeveel tenten er passen op de 
camping (met behulp van een plattegrond) en een 
koffer of de auto inpakken. Er kan een constante 
verbinding plaatsvinden met de binnen activi-
teiten. Zo kunnen kaartjes of pasjes voor de bus 
gemaakt worden, koffers ingepakt worden en 
plannen en bouwtekeningen gemaakt worden 
voor het maken van een tent of voor het maken 

Wachten op de bus

Deze leerling heeft een fototoestel ontworpen en 
gemaakt om te gebruiken als ze op reis gaat
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van een wasgelegenheid op de camping. Natuurlijk 
is daar een plattegrond voor nodig. De leerkracht 
kan verschillende plattegronden van campings 
kopiëren en daarover praten met de kinderen: wat 
staat er allemaal op een camping, waarom is de 
speeltuin daar en hoe kun je lopen naar de winkel 
en de douche? Het doel om eenvoudige platte-
gronden te kunnen lezen en het benoemen van 
plaatsen en hoe die ten opzichte van elkaar liggen, 
komt dan betekenisvol aan bod. Daarna is het 
maken van een eigen plattegrond ook betekenisvol.

Verbreden en verdiepen
Regelmatig zullen er nieuwe impulsen nodig zijn. 
Binnen het thema ‘We gaan op reis’ kun je denken 
aan:
•  gezamenlijk een ‘busreis’ te maken op het 

plein. Bij iedere halte stappen er reizigers in en 
uit, steeds worden de begrippen erbij en eraf 
gebruikt , gekoppeld aan de hoeveelheid. 

•  de camping uit breiden met het bouwen van een 
of meerdere hutten met natuurproducten zoals 
takken en stenen. Ook echte bouwmaterialen 
zoals planken, bakstenen of afvalstenen van de 
bouw behoren tot de mogelijkheden.

•  Er moet een muurtje komen ter afschei-
ding, waarbij de lengte en de hoogte bepaald 
moet worden. Hiervoor is het nodig dat er 
‘bouwoverleg’ wordt gehouden. Tijdens 
het overleg wordt bijvoorbeeld het aantal 
benodigde stenen geschat, wordt het ontwerp 
van de muur besproken en getekend. De 
waterpas kan worden ingezet, de zandbak 
worden betrokken en boeken worden bekeken 
(boeken over voertuigen en machines, 
bouwplaatsen, campings).

•  Ook binnen gaat het spel door. In de klas komt 
een reisbureau, de kaart van Nederland wordt 
opgehangen, et cetera. 

De rol van de leerkracht is bepalend voor het 
slagen van doelgericht en betekenisvol werken. 
Zowel vooraf, tijdens als na het thema is de 
leerkracht aan zet. In het kader op deze pagina 
staat beschreven wat het inrichten van een thema 
voor het handelen van de leerkracht betekent.
Er zijn vele mogelijkheden om de focusdoelen 
te realiseren via een combinatie van binnen –en 
buitenactiviteiten. De keuze wordt altijd bepaald 
door wat kinderen aandragen, wat voor hen 
betekenisvol is. De leerkracht gaat daar op in, die 
activiteiten worden uitgebreid of toegevoegd, 
daaraan worden focusdoelen gekoppeld, zowel 
in handelen als in taal en denken. Dan is er winst 
en optimaal leerplezier voor kinderen en voor de 
leerkracht.

Voorafgaand aan het thema:
-  kennis van de rekendoelen en op basis daarvan keuzes 

maken voor doelen die in de periode van het thema 
centraal staan

-  kennis hebben van betekenisvol spel en de begeleiding 
daarvan

-  nadenken over de belevenissen en ervaringen van 
leerlingen, zodat ter voorbereiding de startactiviteit 
bepaald kan worden en er al enige materialen beschik-
baar zijn

Bij de start van het thema:
-  in de oriëntatieweek de verbinding kunnen maken tussen 

de ervaringen en plannen van leerlingen en de zelfge-
kozen focusdoelen voor het thema

-  activiteiten kunnen bedenken die passen bij de plannen 
en doelen en deze vorm kunnen geven vanuit spel 

-  op basis van observaties verdieping en verbreding 
aanbrengen

-  zorgen voor visualisering door onder andere met de 
kinderen de themamuur aan te vullen 

-  rekentaal gebruiken, verduidelijken en toevoegen
-  zorg dragen voor informatie en materialen (uiteraard 

kunnen hierbij kinderen en ouders worden ingeschakeld)
-  de ontwikkeling van leerlingen observeren en waar nodig 

begeleiding en ondersteuning bieden

Aan het eind van een thema:
-  met de kinderen reflecteren op wat ze geleerd hebben 

van het thema
-  leerlingen laten verwoorden en observeren of ze de 

aangeboden rekentaal gebruiken
-  de ontwikkeling van de leerlingen registreren op basis 

van de focusdoelen
-  bepalen op welke manier doelen eventueel herhaald 

moeten worden
-  bepalen welke leerlingen in een volgende periode extra 

ondersteuning voor bepaalde doelen nodig hebben

Met dank aan:
Anne Frankschool in 
Hoogkerk en
OBS de Spreng in Heerde

In de klas van juf 
Janneke werd het thema 
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het inrichten van een 
reisbureau
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