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Een hoek in de klas (of buiten de klas) wordt ingericht als supermarkt. 
Aan de hand van een woordveld op het bord kan je met de kinderen 
inventariseren waar ze aan denken bij ‘supermarkt’ en wat ze er zoal voor 
nodig hebben. Kinderen kunnen zelf een naam en logo voor de winkel 
bedenken en spullen meebrengen voor de winkel. 

 
Betekenis: herkenbare situatie, leuk om in de supermarkt te spelen met 
al die echte winkelspulletjes. 
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Bedoelingen: werkelijkheid zo goed mogelijk nabootsen, zeer geschikt 
voor het uitlokken van rekenactiviteiten, maar ook taalactiviteiten 
(bijvoorbeeld het maken van een boodschappenlijst) en handvaardigheid  
(spullen maken voor de winkel, logo’s ontwerpen, borden maken met: ‘nu 
in de aanbieding …’), enz. 
 
Materialen: toonbank, rekken/schappen, kassa’s, geld (papier geld en 
munten), notitieblok/papier, pen, dozen, portemonnees, winkeljassen, 
potten, etiketten om producten te prijzen, boodschappentassen of manden, 
winkelwagentje, een bord met daarop: open/gesloten, etc.. 
 
Wanneer in de winkel spelen? Dit kan bijvoorbeeld tijdens het 
zelfstandig werken. Afhankelijk van de grootte van de winkel kunnen er 3 
tot 4 kinderen tegelijk in spelen. 
 
 
Rekenactiviteiten: 
 
• Artikelen prijzen: Hoe duur zou dat ‘in het echt zijn ?’) 
• Caissière spelen:  Hoeveel moet er in het totaal worden betaald ? 

 Hoeveel moet je bijvoorbeeld teruggeven als de klant 
 betaalt met 25 gulden ? 

• Bij de supermarkt of in de werkwinkel kunnen rekenwerkbladen liggen       
met betrekking tot de supermarkt. Deze werkbladen zijn eenvoudig 
zelf te maken met aanbiedingen uit de krant en vragen daarbij. 
Bijvoorbeeld:     ‘4 hamburgers voor 5 gulden!’ 
                           Vraag: ‘Hoeveel kost 1 hamburger ?’ 
                  ‘500 gram magere speklapjes kosten 5 gulden’ 

   Vraag: ‘Je moet van je moeder 250 gram halen. 
   Hoeveel moet je betalen ?’ 

• Kinderen kunnen opdrachten voor elkaar bedenken bij aanbiedingen 
uit de krant en maken zo hun eigen werkbladen. 

 
 

 


