
Rekenen begint met concreet 
handelen…..dus ook buiten!

Het buitenspel is een onderdeel van het totale speel-leeraanbod.



Wat gaan we doen…..

• Waarnemen: hoe kijk je en waar kijk je naar……mbt de rekendoelen

• Handelingsgericht spelen volgens de cirkel van HGW

• Een voorbeeld uit de praktijk: De karrentrein

• Zelf aan de slag: van activiteiten tot groepsplan



In de zandbak

- Wat zie je (zonder interpretatie)

- Wat valt je op?

- Zijn alle kinderen betrokken?

- Welke materialen zijn ingezet?

- Welke doelen komen aan bod?

- Welke interventies zijn hier mogelijk

- Op welk moment pas je de interventies 
toe?



Daar waar een kind 
intensief speelt ontstaat 
ook de kans voor de 
leerkracht: de kans om 
de rekenontwikkeling in 
beeld te brengen



• Waarom ontstaan er bepaalde situaties?

• Wat speelt er mee?

• Wat heeft het kind nodig?

• Observatiegegevens verwerken en 
conclusies trekken.

• Je gaat na hoe je situatie optimaler kunt maken: 
Het doel van je actie is de leidraad: wat wil je 
bereiken

• Je herkent situaties en weet wat er nodig is.

• spel op gang brengen

• Gevoel van welbevinden kind verhogen

• Betrokkenheid vh kind vergroten

• Kind naar volgende stap ontwikkeling helpen

• Kind naar volgende spelfase helpen

• Kind andere spelvormen leren kennen

• Spelen alle kinderen

• Hoe is de kwaliteit van het spel?

• Spelen de kinderen gevarieerd

• De gemaakte keuzes realiseren door 
actie te ondernemen.

• Aan de orde kan komen:
• Inrichting speelplaats

• Niet te veel kinderen buiten

• Actievere begeleiding

• Handelingsplannen van verschillende kinderen 
uitbreiden naar speelplaats

Realiseren Waarnemen

BegrijpenPlannen
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De rekeninhouden

Getallen

Omgaan met de telrij

Omgaan met hoeveelheden

Omgaan met getallen

Meten

Lengte, 
omtrek,oppervlakte,inhoud,
gewicht

tijd

geld

meetkunde

Oriënteren en lokaliseren

construeren

Opereren met vormen en 
figuren





Aan de slag….

• Per rekendomein :
- wat kun je van buiten naar binnen      

meenemen?
- wat kun je van binnen naar buiten 

meenemen

• Welke activiteiten 

• Welke aanpassingen/ interventies 
doe je om het spel te verdiepen, 
wat voeg je toe, wat breng je in: 
Gericht op dat kind wat niet mee 
kan…….

• Hoe stem je af op de 
rekenontwikkeling tijdens het spel?

• Groepsplan

• Hoe kun je het buitenspel 
meenemen in  het groepsplan om 
tegemoet te komen aan de 
specifieke doelen waarin een kind 
extra aandacht nodig heeft


