Rekenen erger je niet
Jordy van Schijndel, Helicon Opleidingen

Het spel
Studenten spelen in teams van twee personen. Elk team kiest een eigen kleur en heeft als doel om
als eerste alle acht de pionnen in de veilige haven op het speelbord te hebben staan. Iedereen begint
met een pion op het startvakje. Daarna beweeg je je over het speelbord door met de dobbelstenen
te gooien. De vakjes op het speelbord waarop je terechtkomt, corresponderen met zes verschillende
stapels kaartjes met opgaven. Er zijn vier rekenstapels (één voor elk domein: getallen, verhoudingen,
meten & meetkunde, verbanden), een stapel met bonuskaarten en een stapel gevangeniskaarten.
Daarnaast zijn er een aantal vakjes met extra opdrachten, zoals een beurt overslaan of alle tafels van
1 t/m 10 uitschrijven. Voordat je je kaartje pakt, wordt de zandloper omgedraaid, want je hebt zestig
seconden om de som uit te rekenen. Kladpapier en een pen zijn altijd toegestaan, een rekenmachine
ook (behalve bij het domein getallen). Heb je de opgave goed uitgerekend, dan mag je doorgaan. Zo
niet, dan is het volgende team aan de beurt. Als je pion in de veilige haven staat, mag je een nieuwe
pion op het bord zetten.
Meer informatie over ‘Rekenen erger je niet’ is te vinden via deze link.
Voorbeelden van opdrachten op de kaartjes
In de volgende volgorde: getallen, verhoudingen, meet & meetkunde, verbanden, bonuskaart,
gevangeniskaart.

5-7=

van 6260 =

Om op tijd te kunnen remmen,
moet je met een auto 2 seconden
achter je voorganger rijden. Denise
rijdt 80 km/u.
Hoeveel meter moet Denise afstand
houden? Rond af op hele meters.

Opa en oma (60+) gaan met vier
kleinkinderen (>4) en hun twee
dochters naar de Efteling.
Wat moeten opa en oma betalen bij
de kassa?

Je mag kiezen wie er een beurt
moet overslaan

Je moet spijt betuigen bij de
docent (dat je goed moet mee
doen tijdens de rekenles)

