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VOORBEREIDINGSTIJD
10 minuten

LESTIJD
30 minuten 

rekenen
LEVEND STRATEGO MET BREUKEN

LESDOEL
De leerlingen leren door middel van levend 
Stratego op een leuke manier breuken 
vergelijken door ze gelijknamig te maken. 

Kerndoel 25: De leerlingen leren aanpakken bij 
het oplossen van rekenwiskundeproblemen te 
onderbouwen. 
Kerndoel 26: De leerlingen leren structuur en 
samenhang van breuken op hoofdlijnen te 
doorzien en er in praktische situaties mee te 
rekenen.
Kerndoel 29: De leerlingen leren handig optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

INHOUD
Voorbereiding
Print de bijlage uit: 5x de rode kaartjes (team 
1) en 5x de blauwe kaartjes (team 2). Knip alle 
kaartjes uit. Leg de rode en blauwe bak en de 
lintjes klaar.

Inleiding
Leg uit dat dit spel een variant is op levend 
Stratego. Niet met de generaal, verkenner of 
bom, maar met breuken. De leerlingen gaan 
breuken vergelijken door ze gelijknamig te 
maken om te zien welke groter is. Ze tikken 
elkaar en degene met het kaartje met de 
hoogste waarde, wint het kaartje van de ander. 
Oefen (binnen) eerst met de leerlingen het 
gelijknamig maken van breuken.

Aan de slag
Verdeel de klas in twee teams (rode kaartjes en 
blauwe kaartjes) en deel de gekleurde lintjes 
uit aan de teams. Als leerkracht sta je op een 
centrale plek om nieuwe kaartjes uit te delen. 
Zet bij jou ook de rode en blauwe bak neer, daar 
worden de gewonnen kaartjes ingelegd. Iedere 
leerling krijgt een kaartje met een bepaalde 
breuk erop. 

BENODIGDE MATERIALEN
• Geprinte en geknipte kaartjes 

met breuken
• Een rode en een blauwe bak
• Rode en blauwe lintjes 

(van de gymles)

GROEP 7-8

Tip! Het spel kan ook gespeeld worden 
met, tafels, plussommen, minsommen, 
combinatie van breuken-procenten en 
kommagetallen etc.  Maak daarvoor twee 
series kaartjes met rekensommen die 
vergeleken kunnen worden, passend bij het 
lesdoel. Elke serie in een eigen kleur. Het 
aantal kaartjes dat je nodig hebt hangt af 
hoelang je het spel wilt spelen. (Minimaal 
2x het aantal kinderen van je groep). 

Karin Akkerman &
Jeroen Oosterhout
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Elke leerling gaat een leerling uit het andere 
team tikken. 

Degene met de grootste breuk krijgt het kaartje 
van de ander. Het gewonnen kaartje brengt de 
leerling naar de blauwe of rode bak (kleur van 
zijn/haar eigen team) en gaat vervolgens weer 
een andere leerling van het andere team tikken. 
Diegene die zijn kaartje heeft afgegeven, mag 
bij de leerkracht een nieuw kaartje ophalen. Is 
de breuk gelijk, dan hoeft geen van beiden het 
kaartje te geven. 

Elke leerling zoekt dus steeds weer een andere 
leerling van het andere team om meer kaartjes 
te verzamelen. 

Zolang 2 personen de breuken vergelijken, 
mogen anderen diegenen niet tikken of 
opwachten. Je mag niet tijdens het spel ruilen 
van je eigen kaartje. 

Het spel stopt na een kwartier of als de kaartjes 
van een team op zijn. Het team met de meeste 
kaartjes van het andere team is de winnaar.

Reflectie 
Sluit de les af door iedere leerling een kaartje 
met een breuk erop te geven. Laat de leerlingen 
een rij maken van grootste breuk naar kleinste 
breuk. Hierbij moeten ze weer met elkaar 
vergelijken en op de juiste plek gaan staan. Op 
deze manier moet iedereen zelf actief nadenken 
en zie je als leerkracht welke leerlingen de 
breuken begrijpen en welke leerlingen er nog 
moeite mee hebben. Staat iedereen in de rij? 
Controleer dan met elkaar of de rij inderdaad van 
groot naar klein is

LEVEND STRATEGO MET BREUKEN
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LEVEND STRATEGO MET BREUKEN

Bijlage 1: Team Blauw
Team Blauw
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LEVEND STRATEGO MET BREUKEN

Bijlage 1: Team Rood
Team Blauw
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