
OUTDOOR GAME 

Leergebied Tijdsduur Plaats Aantal leerlingen 

Rekenen 10 min. Speelplaats 25 

Materiaal 

9 hoepels, stoepkrijt 

Ruimtelijke voorstelling 

Werkwijze 

De leerlingen stellen zich in een lange rij op voor de startlijn. Ze hinkelen door de hoepels. 
Wanneer ze in een hoepel springen, tellen ze verder met sprongen van 5 en zeggen ze het 
getal luidop. Het startgetal staat in stoepkrijt geschreven in de eerste hoepel. De overige 
hoepels blijven blanco. 

 

Deze werkwijze kan aangepast worden naargelang de grootte van de sprongen: van 1, 2, 5 
en 10.  

 

Alternatief 
Laat de leerlingen ook eens terugtellen door het hinkelparcours omgekeerd  te  
doorlopen. 

 

Differentiatie 
Schrijf meer / minder oplossingen in de hoepels. 

 

Controle 
Stuur een maatje mee met de antwoorden. 



OUTDOOR GAME 

Leergebied Tijdsduur Plaats Aantal leerlingen 

Rekenen 10 min. Speelplaats 25 

Materiaal 

bal, stoepkrijt 

Ruimtelijke voorstelling 

Werkwijze 

De leerlingen stellen zich in een rij op voor de muur. Op de muur staan cirkels  
getekend met daarin getallen. De eerste leerling krijgt de bal in handen. Hij gooit 2 keer in 
een cirkel. Vervolgens telt hij beide getallen bij elkaar op en zegt de som  
hardop. Is de som goed, dan is het de beurt in de volgende.  

 

Soort optellingen: TE + T, TE + E, TE + TE  

 

Wanneer je geen krijtmuur hebt op school, kan je dit steeds vervangen door  
papieren met getallen op, bevestigd met kleefband. 

 

Controle 
In plaats van de leerlingen zelf te laten gooien, kun je ervoor kiezen om het maatje te la-
ten gooien. Hij/zij kiest dan de moeilijkheidsgraad. De controle wordt gedaan door het 
maatje.  



Bedankt voor jouw interesse in ons materiaal! Wij wensen jou en jouw kinderen er veel plezier mee! 

Hopelijk kan deze download een steentje bijdragen in het leerproces van jouw kind.  

Is er een onderwerp dat jij graag ziet verschijnen op onze blog, stuur ons gerust een mail.  

Op onze blog vind je ook een tabblad ‘jouw idee’ waar jij ons een voorstel kan sturen om te maken.  

 

Volg ons zeker op alle kanalen om steeds op de hoogte te blijven van alle nieuwe downloads!  

 

Creatieve groeten, 

Klasmateriaal 

Bronnen afbeeldingen  

https://klasmateriaal.wixsite.com/klasmateriaal
https://www.instagram.com/klasmateriaal/
https://www.instagram.com/klasmateriaal/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden-Creative-Clips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Educlips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Rainbow-Sprinkle-Studio-Sasha-Mitten
https://www.fromthepond.com/
https://www.scrappindoodles.ca/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Ashley-Hughes-Design
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Ink-N-Little-Things
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Teachers-Gumbo
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Chirp-Graphics
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Clipartino
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Tracee-Orman
https://www.facebook.com/klasmateriaal/
https://www.instagram.com/klasmateriaal/
https://www.facebook.com/klasmateriaal/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Creating4-The-Classroom

