
rekenen 
REKEN EN VERSIER

voorbereidingstijd
20 minuten
Lestijd
35 minuten 

Lesdoel
De leerlingen lossen lange/meervoudige  
sommen op. 

Kerndoel 27: De leerlingen leren de basis
bewerkingen met gehele getallen in elk geval 
tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij 
optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van 
buiten gekend zijn.
Kerndoel 29: De leerlingen leren handig op
tellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 

Inhoud
Voorbereiding 
Verzin verschillende lange/meervoudige  
sommen zoals: 20 + 10 + 40 – 1 – 60 = ……
Maak losse stroken met de sommen erop en 
maak daarnaast ook voor ieder groepje een 
antwoordstrook met alle sommen en antwoor
den erop. 

Inleiding
Maak tweetallen en geef de leerlingen de vol
gende opdracht met uitleg:
Neem een bordliniaal en teken een vak van 1 bij 
2 meter. Als dit is gelukt, mogen de leerlingen 
een boom in het vak tekenen. Let op: de boom 
moet het hele vak vullen!

Aan de slag
Als de bomen klaar zijn ga je door naar de 
uitleg. De leerlingen mogen straks bij hun 
boom gaan staan en als het spel start mogen 
ze een sommenstrook komen halen. Op deze 
sommenstrook staat een lange som en een 
icoontje. Ze moeten terug naar hun boom en de 
som uitrekenen. Stel het antwoord is 4 en het 
icoontje een rups, dan tekenen de leerlingen 
in totaal 4 rupsen in de boom. Als ze klaar zijn 
halen ze een nieuwe sommenstrook. De leer
lingen moeten zelf bijhouden welke icoontjes 
ze al gehad hebben. Als ze alle icoontjes gehad 
hebben, mogen ze de controlestrook halen en 
hun antwoorden controleren.

Benodigde materialen
• Bordlinialen
• Stoepkrijt in verschillende kleuren
• Stroken met rekenopgaven
• Antwoordstroken

Idske Rond

groep 4

Tip! Je kan de leerlingen een afteken
lijstje geven, zodat ze weten welke icoontjes 
ze nog moeten.
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Laat de leerlingen als ze klaar zijn aan je vertel
len hoeveel ze er goed hadden. Daarna kunnen 
de leerlingen die als eerste klaar zijn bijvoor
beeld even tekenen bij hun boom.

Reflectie
Roep de groep bij elkaar. Hoe is de les gegaan, 
wat vonden ze het leukst om te tekenen? Je 
kan met de groep langs een aantal getekende 
bomen lopen om ze te bewonderen en een som 
samen te controleren.
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Werkblad: voorbeeld sommenstroken

20 + 10 + 40 – 1 – 60 = 

1 + 30 + 10 – 20 - 11 = 

10 + 50 – 10 – 40 – 4 = 

80 – 60 + 15 - 5 – 25 = 

10 + 30 – 40 + 5 + 8 = 

75 – 15 + 20 + 20 – 100 = 

90 – 80 – 2 – 4 – 2 + 1 = 

100 – 50 – 40 + 3 + 1 – 10 = 
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Antwoordblad: voorbeeld antwoordenstrookje
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