
WERKPOSTEN GETALLENKENNIS TOT 1000  

DOEL

• Wiskunde: eenheden, tientallen, honderdtallen, duizendtallen, tienduizendtallen herkennen

• Bewegen: springen, lopen, werpen met de bal

MATERIAAL

Post 1: Honderdveld

• Krijtjes, opdrachtkaarten

Post 2: Hoofdrekenen automatiseren met balvaardigheid

• 2 Hoepels per duo, 1 bal per duo, opdrachtkaarten

Post 3: Honderdtallen, tientallen en eenheden

• Krijtjes, cijfers (van 0 tot 9), opdrachtkaarten

Post 4: Sprongrijen

• Krijtjes

TIJD

• 10-15 minuten

TEKENING/AFBEELDING/ORGANISATIE
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#EDUCATIE #SCHOOLINBEWEGING

https://www.youtube.com/watch?v=KOHCHh3mpDQ
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UITLEG/GRADATIE

Post 1: Honderdveld

1. Uitleg + demo: De leerlingen halen een opdrachtenkaart (bv. 523).

2. Spring van vak naar vak en zeg luidop op welk cijfer je spring. 

3. Leg de opdracht in het juiste vak

Post 2: Hoofdrekenen automatiseren met balvaardigheid

1. Uitleg + demo: Neem een opgave uit de hoepel (bv. 750 is 500 en …). 

2. Pas de bal naar je medespeler. 

3. Je medespeler controleert de bal en geeft het antwoord (250). 

4. Juist antwoord = hoepel achteruit leggen. 

Post 3: Honderdtallen, tientallen en eenheden

1. Uitleg + demo: Leerling leest een getal voor van op een opdrachtenkaart (bv. 3421).

2. De andere leerlingen zoeken de juiste cijfers en lopen naar de overkant. 

3. De leerlingen gaan met het juiste cijfer in het juiste vak staan (bv. 3 bij D = duizendtal). 

Post 4: Sprongrijen

1. Uitleg + demo: Leerling start met springen op de pijl en maakt sprongen per 150. 

VARIATIE

• Post 1: spring op 1 been

• Post 2: pas geven met de handen

• Post 3: springen naar de overkant met de cijfers in de hand

• Post 4: ll moet altijd naar dezelfde kant kijken tijdens het springen = vooruit, achteruit en opzij  
  springen

DIFFERENTIATIE

• Progressie 

- Post 1: laat iedere keer 1 vak tussen in je sprong

- Post 2: beginafstand vergroten

- Post 3: grotere getallen gebruiken

- Post 4: sprongen maken per 250 (andere cijfers in de rijen schrijven)

• Regressie

- Post 1: getallen gebruiken tussen 0 en 100

- Post 2: beginafstand verkleinen

- Post 3: kleinere getallen gebruiken / getal als voorbeeld boven de vakken schrijven (bv. 400 boven H)

- Post 4: sprongen maken per 50 (andere cijfers in de rijen schrijven)
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BRONVERMELDING/BIJLAGES

• vital schools. (2021, maart 5). Wiskunde werkposten getallenkennis tot 1000. YouTube. https://
youtu.be/KOHCHh3mpDQ
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