
 

Rekenspelletjes! 

Van de ene op de andere dag moet je kind ineens thuis naar “school”….. Een pittige uitdaging voor 

jullie als ouders; waarschijnlijk moet je zelf nog werken en daarnaast dus ook “onderwijs” geven aan 

je kind…een pittige klus!  

Om jullie daarbij een beetje te helpen, heb ik wat leuke rekenspellen op een rijtje gezet. Want hoe 

fijn is het als je spelenderwijs, op een leuke manier, kunt leren. Je kind heeft dan niet het gevoel dat 

hij aan het leren is, beleeft veel plezier en ondertussen leert hij er ook van! Win, win!  

BOEM! 

De kinderen zijn bekend met dit spelletje omdat we dat in de praktijk ook regelmatig spelen. Koop 

ijsstokjes (te koop bij o.a. Action) of knip strookjes stevig papier en schrijf op elk uiteinde een som 

(zonder de uitkomst). Schrijf of een aantal stokjes BOEM!. Stop de stokjes met de som naar beneden 

in een ondoorzichtige beker en trek om de beurt een stokje er uit. Zeg (de som en) het antwoord 

hardop. Dan is de volgende aan de beurt. Als je BOEM! trekt, moeten al je stokjes terug in de beker. 

Wie heeft er na 5 minuten (zet vooraf een wekkertje) de meeste stokjes? Die wint! (zie ook bijlage 1) 

Overgooien 

Pak een bal, zeg een som en gooi de bal naar je kind. Je kind gooit de bal terug en zegt het antwoord. 

Dit alles natuurlijk zo snel en zo goed mogelijk. 

Ook leuk: koop een strandbal en schrijf bijvoorbeeld de lastige keersommen of deelsommen op de 

strandbal. Gooi over. De som die je ziet wanneer je de bal in de handen hebt, zeg je hardop en reken 

je uit. Dan gooi je de bal weer naar de ander.  

Sommenslang 

De ouder noemt een som (7+8=), het kind geeft antwoord (15), de ouder geeft alleen de vervolgsom 

(+9), het kind zegt 24, de ouder noemt weer het vervolg (:3), en zo verder. Hoe lang wordt jullie slang? 

Kaartspel 

Pak een stok kaarten en haal de boeren, vrouwen, koningen en azen er uit. Verdeel de kaarten over 

twee stapeltjes (je speelt dit spel met twee personen). Je spreekt af of je plus of keer doet en draait 

dan beide tegelijk een kaart om. Degene die als eerste het goede antwoord roept, wint de twee 

kaarten. Zo ga je door tot de kaarten op zijn. Wie heeft de meeste kaarten? Die wint! (zie bijlage 2).  

Tafelvierkantjes/Vakken vullen 

Zie voor de uitleg en voorbeelden: 

http://rekenenistop.blogspot.com/2017/05/rekenspel-163-tafelvierkantjes.html 

Sommenmemorie 

Knip kaartjes van stevig karton. Schrijf op één kaartje een moeilijke som zoals 7x8 en op het andere 

kaartje de uitkomst. Speel memorie met de kaartjes. 

 

http://rekenenistop.blogspot.com/2017/05/rekenspel-163-tafelvierkantjes.html


 
Tellen met verboden getallen 

Stel je wil de tafels beter inoefenen. Dan ga je hardop samen tellen van 0 tot …. Je kunt daarbij om 

de beurt één getal zeggen. Je oefent bijvoorbeeld de tafel van 3 en klapt dan bij elk getal dat in de 

tafel van 3 voorkomt. Dat wordt dan dus: 1 – 2 – klap – 4 – 5  – klap, etc. Dit kun je eventueel verder 

uitbreiden met andere tafels. Spreek dan bijvoorbeeld af dat je bij de tafel van 3 klapt, bij de tafel 

van 5 op de grond stampt, etc. Op deze manier leren de kinderen goed herkennen welke getallen in 

welke tafel voorkomen. Dit kan ook gewoon aan de keukentafel na het eten!  

Vliegenmepper 

Wil je oefenen met een bepaalde tafel? Schrijf de uitkomsten op memobriefjes en plak deze op de 

muur of op de tafel. Je geeft je kind de vliegenmepper. Jij zegt een som en je kind slaat zo snel 

mogelijk met de vliegenmepper op het briefje waar het juiste antwoord op staat. Lekker bewegen 

en leren      .  

Rekenspellen online 

Op deze website zijn per leerjaar ook veel spellen te vinden: http://rekenspel.slo.nl/rekenspellen/. 

Zo ook bijvoorbeeld Regenwormen, Koehandel of Take 5. Maar ook spellen die je zelf kunt 

printen/maken. Het onderwerp staat erbij, dus je kunt ook nog kijken welk doel ermee geoefend 

wordt. Op Pinterest staan daarnaast ook heel veel leuke rekenideetjes.  

 

Ik hoop dat jullie met veel plezier samen met jullie kind zullen leren      ! Succes!  

 

  

http://rekenspel.slo.nl/rekenspellen/


 

Bijlage 1. BOEM! 

W a t  i s  h e t ?  

Voor het spel heb je een aantal ijsstokjes nodig en een bekertje. 

Op de ijsstokjes schrijf je de feiten die geoefend moeten worden, bijvoorbeeld de sommen van de 

tafel van drie. Op twee of drie extra stokjes schrijf je BOEM. Het is wel fijn om ongeveer 20 stokjes te 

hebben, maak eventueel twee stokjes voor elke som. 

Zet de ijsstokjes met de sommen naar beneden in het bekertje, zodat de sommen en BOEM niet te 

zien zijn. 

Het spel kan beginnen. 

H o e  w e r k t  h e t ?  

Om beurten pakt je een ijsstokje. Heb je het antwoord goed, mag je de het ijsstokje houden. Is het 

fout, dan gaat het stokje terug in de beker. 

Trek je een stokje met BOEM gaan alle ijsstokjes die je hebt terug in de beker, ook het ijsstokje met 

BOEM. In je volgende beurt begin je weer opnieuw met verzamelen. 

Degene met de meeste stokjes aan het eind van het spel heeft gewonnen. 

Dat je op elk ogenblik je verdiende stokjes weer kwijt kan raken houdt het spannend. 

W a n n e e r  s t o p t  h e t  s p e l ?  

Je kunt het spel stoppen na een bepaalde tijd, bijvoorbeeld na vijf minuten. Een alternatief is 

stoppen als er nog vijf stokjes in het bekertje zitten. 

W a a r o m  z o  e f f e c t i e f ?  

Omdat het spel snel gaat en de stokjes steeds opnieuw in de pot terechtkomen, worden de feiten 

die je oefent elk spelletje een aantal keren herhaald. Door bij fouten ook het goede antwoord te 

noemen, heeft een kind de kans er tijdens het spel feiten bij te leren. 

 

  



 

Bijlage 2. Kaartspel 

 

Wat heb je nodig? (2 personen) 

- Voor beide spelers een kaartspel  

 

Hoe speel je dit speel?  

1. Haal de jokers, de boeren, de dames en de heren uit de kaartspellen, zodat alleen de kaarten 2 tot 

en met 10 en de azen overblijven. In dit spel heeft de aas een waarde van 1.  

2. Schud de kaarten.  

3. Houd de stapel kaarten in je ene hand.  

4. Pak allebei een kaart van de stapel die je in je hand hebt en leg de kaart op tafel. Er liggen nu twee 

kaarten op tafel.  

5. Maak in gedachten een keersom van de twee kaarten die op tafel liggen. Bijvoorbeeld: 5 x 10 = 50 

6. Wie als eerste het goede antwoord van de keersom hardop zegt, mag de kaarten houden. (Het 

antwoord kun je controleren met de tafelkaart.)  

7. Is het antwoord fout? Dan mag de andere speler de kaarten hebben.  

8. Pak weer allebei een kaart van de stapel die je in je hand hebt en leg de kaart op tafel.  

9. Maak in gedachten een keersom van de twee kaarten.  

10. Als je het antwoord weet, zeg je dit hardop.  

11. Wie als eerste het goede antwoord hardop zegt, mag de kaarten houden.  

12. Enzovoort.  

13. Wie de hoogste stapel kaarten heeft als je geen kaarten meer in je hand hebt, heeft gewonnen! 


