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voorbereidingstijd
15 minuten
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45 minuten 

LESDOEL
De leerlingen leren bussommen oplossen door 
ze zelf uit te voeren.

Kerndoel 24
De leerlingen leren praktische en formele reken-
wiskundige problemen op te lossen en  
redeneringen helder weer te geven. 
Kerndoel 27
De leerlingen leren de basisbewerkingen met 
gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het 
hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken 
tot 20 van buiten gekend zijn

InhouD
Voorbereiding
Verzamel de benodigde materialen en zoek een 
plek op of buiten het plein voor de les. Je kunt 
tijdens de inleiding een startstreep, eindstreep 

en tussenstop aangeven met krijt of pionnen. 
Je kunt dit ook van te voren doen. Zorg dat de 
startstreep zo lang is dat alle tweetallen  
erachter kunnen staan. Voor elk tweetal staat bij 
de tussenstop een pion (of nog een krijtstreep). 
Dit is de bushalte. De eindstreep is net zo breed 
als de startstreep (zie plattegrond op blz. 2). 

Inleiding 
Maak tweetallen en laat de leerlingen 20 de-
zelfde materialen zoeken op of rond het school-
plein, zoals 20 takjes, 20 houtjes, 20 steentjes, 
20 blaadjes enz. Mocht een leerling niets kun-
nen vinden, dan kun je altijd 20 fiches uitdelen. 
Met deze materialen gaan ze straks bussom-
men maken. Geef elk tweetal twee eierdozen, 
dat is één bus. Laat alle leerlingen zes  
materialen in een eierdoos doen. Het verzamel-
bakje met daarin de rest van het gevonden  
materiaal wordt bij de pion (de bushalte) neer-
gelegd. Het tweetal neemt achter de startstreep 
plaats en heeft één eierdoos met zes materialen 
en één lege eierdoos. Bespreek de opdracht 
zoals beschreven onder ‘aan de slag’ en doe één 
ronde helemaal voor. 

Aan de slag 
Alle tweetallen beginnen achter de startstreep. 
Ze hebben allemaal één bus: twee eierdozen 
van tien vakjes. In die bus zitten al zes mensen. 
Straks mogen ze naar de pion rennen (een bus 
gaat natuurlijk heel snel!). De pion is een halte. 
Daar ligt een dobbelsteen. Laat de leerlingen 
dobbelen. Het aantal ogen van de dobbelsteen
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Benodigde materialen
Per tweetal 
• 2 eierdozen van 10 eieren (dus voor 30 

kinderen 30 eierdozen)
• Verzamelbakje/-potje/-bordje
• Dobbelsteen
• Klembord met leeg bussommenwerk-

blad (zie bijlage)
Algemeen
• Pionnen of stoepkrijt
• Fiches (voor de zekerheid)

groep 3
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is het aantal mensen wat instapt. De leerlingen 
vullen het aantal mensen in de bus aan met het 
zelf gekozen materiaal. Dan rennen ze met de 
bus naar de eindstreep. Laat de leerlingen de 
som opschrijven op het blad. Hadden ze net 
twee gedobbeld, dan is de som 6 + 2 = 8. Dan 
kunnen ze, wanneer ze de som hebben opge-
schreven, weer terug rennen naar de bushalte. 
Nu willen er mensen úít de bus. De leerlingen 
dobbelen, laten er mensen (materialen) uit en 
rennen naar de startstreep. Daar schrijven ze de 
minsom op. Bijvoorbeeld: er zaten acht mensen 
in de bus, ze dobbelden vijf, dan is de som  
8 – 5 = 3.

Je kunt dit klassikaal begeleiden door een 
groepje een punt te geven die als eerste aan de 
overkant is. Je kunt de leerlingen ook zelfstan-
dig hun gang laten gaan en aan het einde kijken 
wie de meeste sommen goed heeft gemaakt.

Reflectie
Bespreek na hoe het bussommenspel is ge-
gaan. Kijk bijvoorbeeld samen lastige sommen 

na. Hoe los je de som op? Wat kun je doen als 
je het antwoord niet weet? Je kunt de leerlingen 
ook eerst elkaars sommenblad laten nakijken. 
Laat elk tweetal van blad ruilen. Het blad moet 
door het nieuwe tweetal worden ‘nagerekend’ 
op foutjes. Bespreek daarna na welke sommen 
goed gingen en welke niet. 

Tip! Maak het makkelijker door één soort 
sommen te oefenen, dus alleen plussommen 
of alleen minsommen. 
• Plussommen: zorg voor voldoende  

materiaal bij de bushalte en laat de 
leerlingen starten met een lege bus. Wie 
heeft de bus als eerste vol? Spreek een 
teken af bij een volle bus. Dat tweetal is 
de winnaarvan het spel. 

• Minsommen: zorg dat de leerlingen 
starten met een volle bus. Er ligt géén 
materiaal bij de bushalte. Wie heeft de 
bus als eerste leeg?

Start

Eind

Startstreep met daarbij 
klembord met sommen-
blad (minsommen)

Eindstreep  
(plussommen)

Bushalte met daarbij verzamel-
bakje met materialen en  
dobbelsteen (per tweetal)
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