
rekenen 
Wie springt het verst?

voorbereidingstijd
20 minuten
Lestijd
30 minuten 

LESDOEL
De leerlingen gaan oefenen met het meten van 
een afstand. Daarbij komen de begrippen als 
ver, dichtbij of even ver aan bod.
Kerndoel 33: De leerlingen leren meten en leren 
te rekenen met eenheden en maten, zoals bij 
tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, 
gewicht, snelheid en temperatuur.

Inhoud
Voorbereiding 
Vraag vooraf of een of twee ouders of een 
onder wijsassistent mee willen helpen met de 
les. Zij kunnen jou ondersteunen bij de les met 
de hele klas of een eigen groepje begeleiden. 
Print en plastificeer van alle leerlingen een 
naamkaartje; daarmee zien de leerlingen  
straks hoe ver zij zelf hebben gesprongen.

Inleiding
Vertel de leerlingen een kort verhaal over een 
kangoeroe (een knuffel of foto van een kangoe-
roe kan helpen bij het verhaal). Normaal kunnen 
kangoeroes heel ver springen, maar nu heeft 

de kangoeroe een zere poot waardoor het niet 
meer lukt om te springen. Alle leerlingen gaan 
hem helpen door zo ver mogelijk te springen 
in de zandbak. Vraag de leerlingen hoe je dan 
kan bijhouden hoe ver ze hebben gesprongen. 
Bijvoorbeeld, met een voetstap van de juf of 
meester. Je kunt de inleiding en het verhaal ook 
al buiten doen.

Aan de slag
De leerlingen springen één voor één vanaf de 
rand van de zandbak in het zand. Waar de leer-
ling landt, daar wordt zijn of haar naamkaartje 
neergelegd. Nadat een paar leerlingen hebben 
gesprongen, vraag je aan de leerlingen wie nu 
het verst heeft gesprongen en wie bijvoorbeeld 
even ver hebben gesprongen. Kunnen ze ook 
‘meten’ hoe ver dat is (bijvoorbeeld door met 
voetstappen, handen of armen te meten)? Lukt 
het ook om nog verder te springen? Hoeveel 
verder heb je nu gesprongen?

Heb je een grote klas, dan kan je ervoor kiezen 
om maar een paar leerlingen te laten springen. 
Of je maakt groepjes en laat ze onder leiding 
van een ouder springen. Als dat niet past in de 
zandbak, dan kunnen de leerlingen ook gewoon 
op de stenen van het schoolplein springen. 

Reflectie
Bespreek (evt. in de klas) wat de leerlingen heb-
ben gedaan. Weten ze nog hoe ver ze hebben 
gesprongen? En wie had het verst gesprongen?

Simone Heijkoop

Benodigde materialen
• Naamkaartjes van alle leerlingen
• Hulpouder(s) / onderwijsassistent
• Eventueel een knuffel van een kangoeroe 
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