
rekenen
maak een pleinplattegrond

voorbereidingstijd
10 minuten
Lestijd
60 minuten 

Lesdoel
De leerlingen kunnen een plattegrond van het 
eigen schoolplein/omgeving maken
Optionele doelen: 
De leerlingen oefenen met het werken op schaal 
in een ruimtelijke situatie, met het berekenen 
van de omtrek in een ruimtelijke situatie en met 
het berekenen van de oppervlakte in een ruimte
lijke situatie

Kerndoel 32: De leerlingen leren eenvoudige 
meetkundige problemen op te lossen.
Kerndoel 33: De leerlingen leren meten en leren 
te rekenen met eenheden en maten, zoals bij 
lengte, omtrek, oppervlakte en inhoud. 

Inhoud
Voorbereiding 
Zorg op voorhand voor een plattegrond van het 
schoolplein of de schoolomgeving waar je de 

les met de leerlingen uitvoert. Maak, indien je 
een tekening maakt, alleen een grove schets 
van de vorm met hierin een paar kleine concrete 
herkenbare punten: ingang(en) van het plein en 
de ingang van de school.

Deze plattegrond gebruik je bij de inleiding. De 
leerlingen moeten vervolgens zelf aan de gang 
om een eigen plattegrond te maken met hierop 
ook de daadwerkelijke pleininvulling. 

Inleiding
Ga met de leerlingen naar buiten en laat op een 
centrale plaats op het plein de plattegrond zien 
die je hebt voorbereid. Wat is dit? Waar kun je 
het voor gebruiken? 

Deze plattegrond is niet af (er staat een hele
boel nog niet in), of niet bruikbaar (de schaal 
ontbreekt). De leerlingen moeten daarom zelf 
gaan zorgen voor een goede plattegrond van 
het plein. Leg uit wat je van de leerlingen ver
wacht. 

Benodigde materialen
• Plattegrond van het schoolplein  

(op groot papier)
• Vellen papier (A3)
• Pennen/potloden
• Meetlinten/rolmaat
• Kladpapier
• Rekenmachines (optioneel)
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Tip! www.Perceelloep.nl kan je helpen 
aan een plattegrond. Als je hier het school
adres opzoekt krijg je eenvoudig een platte
grond. Als je ondergrond op kleurrijk instelt 
krijg je voor kinderen heel goed bruikbare 
kaarten.   
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https://perceelloep.nl/


Voor enkel een plattegrond: 
Maak een plattegrond van het schoolplein en 
teken hierop alles in dat op het schoolplein te 
vinden is. 

Voor een plattegrond waarmee de omtrek/ 
oppervlakte berekend moet worden:
Laat de leerlingen bij alle zijden opschrijven 
hoeveel meter deze zijn. Hiermee kunnen ze 
de omtrek en oppervlakte van het schoolplein 
berekenen.  

Voor een plattegrond op schaal: 
1 meter in het echt is 1 centimeter op de platte
grond.

Aan de slag
Verdeel de leerlingen in groepjes van 3 tot 4 en 
deel de benodigde materialen uit. Laat ze aan 
de slag gaan met het maken van hun platte
gronden en stuur eventueel bij. 

Reflectie
Bekijk de plattegronden die de leerlingen 
gemaakt hebben. Als het goed is zouden ze er 
allemaal ongeveer hetzelfde uit moeten zien.  
Is dit ook zo? 

Als de leerlingen de omtrek of oppervlakte 
hebben uitgerekend is het interessant om te 
bespreken hoe de verschillende groepjes dit 
hebben aangevlogen. Zeker het uitrekenen van 
de oppervlakte kan best complex zijn als een 
plein niet mooi rechthoekig is. Hoe hebben ze 
dit opgelost? Liggen de antwoorden bij elkaar? 

maak een pleinplattegrond

voorbeeld plattegrond 
school

Tip! Je kunt naast de oppervlakte van  
het hele plein ook nog onderscheid maken  
in ondergrond. Zo heb je een oppervlakte  
tegels, een oppervlakte groen, een opper
vlakte zand, etc. Dit kan dan weer verwerkt 
worden in bijvoorbeeld een taart diagram.    
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