
rekenen 
Sorteren en tellen op het plein

voorbereidingstijd
10 minuten
Lestijd
30 minuten 

Lesdoel
De leerlingen oefenen met sorteren op kleur, 
tellen en aangeven wat meer of minder is.

Kerndoel 23: De leerlingen leren wiskundetaal 
gebruiken.
Kerndoel 24: De leerlingen leren praktische en 
formele rekenwiskundige problemen op te los
sen en redeneringen helder weer te geven

Inhoud
Voorbereiding 
Bedenk en bekijk op het schoolplein of in de 
schoolomgeving welke natuurlijke materialen 
je voor deze les kunt gebruiken. Is er weinig 
te vinden, gebruik dan gekleurde buitenspeel
materialen voor het sorteren en tellen. Verzamel 
ze van te voren en leg dit klaar.

Inleiding
Verzamel de leerlingen buiten. Vraag hen als 
eerste opdracht om zichzelf te sorteren op kleur 
van jas (kleding). ‘Welke kleur zit het meeste 
in je kleding? Zoek de andere leerlingen met 
dezelfde kleur als jij.’ Wellicht heb je dan gelijk 
groepjes voor het vervolg van de les. Zo niet, 
dan maak je zelf groepjes. Vertel de leerlingen 
alvast dat ze zometeen alle verzamelde losse 
spullen op het plein mogen verdelen in groepjes, 
dat doen ze op kleur. Dit kan dezelfde kleur van 
hun jas zijn, maar als dat niet uitkomt kies je 
voor elk groepje een eigen kleur.

Aan de slag
Buiten zet je verspreid over het plein voor elke 
kleur een gekleurde pion (of hoepel) neer. Hier 
kun je leerlingen ook bij laten helpen. Loop 
vervolgens elke pion langs en vraag aan de leer
lingen welke kleur het heeft. Vertel dat bij elke 
pion het materiaal of speelgoed met dezelfde 
kleur neergelegd moet worden. Heb je geen 
groepjes kunnen maken bij de eerste opdracht, 
verdeel dan nu de leerlingen in groepjes gelijk 
aan het aantal kleuren dat ze kunnen sorteren. 
Geef elk groepje een kleur om te sorteren. 
Daarna mogen de leerlingen de materialen van 
hun kleur pakken en neerleggen bij de pion of 
hoepel van hun kleur.

Differentiatie:
Je kunt leerlingen van groep 2 uitdagen eerst 
zelf te tellen hoeveel voorwerpen ze hebben. Je 
laat ze dan het juiste getal met stoepkrijt bij de 
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Benodigde materialen
• Natuurlijke materialen van verschillende 

kleuren 
• (Spel)materialen van verschillende  

kleuren, zoals pionnen, hoepels,  
emmertjes, ballen, zandbakvormpjes, 
loopklossen en bouwblokken

• Eventueel stoepkrijt

groep 1-2
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pion (of hoepel) zetten. Als het niet met stoep
krijt kan, schrijven ze het getal groot op een 
kaartje en leggen ze die ernaast.

Reflectie
Als alle groepjes klaar zijn, ga je met de leerlin
gen tellen. Tel hardop samen met de leerlingen
het aantal materialen bij elke kleur. Houd bij het 
tellen steeds het speelgoed omhoog.
Vervolgens oefen je nog met meerminder. 
Vraag aan de leerlingen of ze weten van welke
kleur de meeste spullen zijn. Hoeveel waren dat 
er? En waar liggen de minste? Vergelijk ook
twee groepjes materialen, bij welke van de twee 
liggen er meer?

Ben je klaar met dit onderdeel; laat de leerlingen 
de materialen opruimen.
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