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VOORBEREIDINGSTIJD
10 minuten

LESTIJD
45 minuten 

rekenen
HINKEL EEN BREUK

LESDOEL

De leerlingen leren breuken te vergelijken en 
oefenen het optellen van breuken.

Kerndoel 26: De leerlingen leren structuur en 
samenhang van aantallen, gehele getallen, 
kommagetallen, breuken, procenten en 
verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en
er in praktische situaties mee te rekenen.

INHOUD

Voorbereiding
Verzamel de benodigde materialen. Zoek een 
plek uit op of rond het schoolplein waar de 
leerlingen per groepje wat ruimte hebben om 
hun hinkelbaan te tekenen.

Inleiding
Verdeel de leerlingen in groepjes van 3 en 
laat ieder groepje met stoepkrijt hun eigen 
hinkelbaan met breuken opschrijven. Je kunt de 
leerlingen een kopie van de plattegrond geven 
(zie bijlage) om na te maken, maar je kunt het 
ook stapsgewijs door hen zelf laten doen. 

Laat de leerlingen dan eerst alle breuken 
opschrijven van 1/16 tot en met 1, onder elkaar. 
Laat de leerlingen dan even bewegen door met 
twee benen van breuk naar breuk springen. 
Daarna mogen ze alle breuken van 1/8 tot en met 
7/8 naast de eerste kolom schrijven, maar wel op 
de goede plek! 1/8 is namelijk evenveel als 2/16. 

Zo ontstaat er een lange hinkelbaan. Laat de 
leerlingen weer even bewegen door ze allemaal 
één keer de baan te laten hinkelen. Laat hen als 
laatste ook de breuken van 1/4 tot en met 4/4 
en de breuken 1/2 en 2/2 naast hun hinkelbaan 
schrijven. 

Aan de slag
Nu wordt het tijd om met deze breuken het 
optellen te oefenen. Laat een leerling voordoen 
hoe het optellen werkt. Elke leerling zoekt straks 
twee steentjes of takjes op. Als een leerling 
aan de beurt is, gooit hij/zij het eerste steentje 
of takje op de hinkelbaan. De leerling schrijft 
de breuk waar het steentje of takje op valt op 
(bijvoorbeeld 15/16) op het papier wat op het 
klembord zit. 

Anouk Ot to

BENODIGDE MATERIALEN
Per groepje van 3 leerlingen:
• Stoepkrijt
• Klembord (makkelijk gemaakt van een 

stuk karton met een postelastiek)
• Lijntjes of ruitjespapier
• Potlood
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Nu mag ook het tweede steentje of takje op 
de hinkelbaan worden gegooid en ook dat 
getal (bijvoorbeeld 6/16) wordt op het papier 
geschreven. Laat de leerlingen een plusteken 
tussen de twee breuken schrijven en deze eerst 
uitrekenen. 

In het voorbeeld is het:  
15/16 + 6/16 = 21/16 = 1 5/16. 

Dan mag de leerling over de hinkelbaan hinkelen 
en onderweg de steentjes of takjes weer 
ophalen. De plek waar het steentje/takje ligt 
mag je niet aanraken en moet je overslaan. 

Dan is de volgende leerling aan de beurt, die 
ook zijn/haar steentjes of takjes gooit en een 
breukensom maakt, en uitrekent. Zo wisselen de 
leerlingen elkaar steeds af. 

Geef alvast een paar tips weg, voordat de 
leerlingen beginnen:
• Gooi je op twee verschillend benoemde 

breuken, bijvoorbeeld 6/16 en 4/8 ? Maak ze 
dan eerst gelijknamig! 6/16 = 3/8.  
Tel ze daarna op. Dus 3/8 + 4/8 = 7/8 

• Is je antwoord meer dan 1? Verklein je breuk 
dan en schrijf het kleinste antwoord op, zoals 
in het voorbeeld:   
15/16 + 6/16 = 21/16 = 1 5/16.

Reflectie
Bespreek na hoe het maken van de sommen 
ging. Wie heeft er bijvoorbeeld een lastige 
som gegooid? En wie een hele makkelijke? 
Laat de leerlingen eventueel hun sommenblad 
doorgeven aan een ander groepje. Elk groepje 
kijkt dan de sommen van een ander groepje 
na: kloppen de antwoorden? Laat de leerlingen 
hierbij eventueel weer de hinkelbaan gebruiken. 
Nu kan het takje of steentje op de twee getallen 
van de som worden gelegd. Dan wordt er 
gekeken of het antwoord klopt. Zo ja, dan kan er 
direct gehinkeld worden om de takjes/steentjes 
weer op te halen. Zo nee, dan wordt er eerst 
gekeken wat het antwoord dan wel had moeten 
zijn. 

HINKEL EEN BREUK

Tip! Maak de opdracht makkelijker 
door   een hinkelbaan te maken met 
achtstes en vierdes. 

Maak de opdracht moeilijker door 
bijvoorbeeld breuken van twaalfdes toe te 
voegen.
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Bijlage 1: Plattegrond hinkelbaan
HINKEL EEN BREUK

Dit is de plattegrond voor de hinkelbaan. De 
zestiendes en de achtstes vormen samen een 
hinkelbaan. De andere twee soorten breuken 
(vierdes en tweedes) staan ernaast om te helpen 
bij het oplossen van de sommen.
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