groep 1 en 2
meetpaspoort maken
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groep 1 en 2
overzicht van de activiteiten
Tijdens de Grote Rekendag maken kinderen in groep 1 en 2 een eigen meetpaspoort.
Dit paspoort wordt in deel 1 van het dagdeel geïntroduceerd. Vervolgens ondernemen
de kinderen verschillende activiteiten die leiden tot het vullen van het paspoort. Het
gaat daarbij om het verrichten van metingen die iets zeggen over het kind zelf en ook
om metingen die iets zeggen over de hele groep.
deel 1

Het dagdeel begint klassikaal. Eerst zingen de kinderen een eerder ingestudeerd meetlied. Vervolgens introduceert u het paspoort aan de groep. Een activiteit om het paspoort te vullen, vindt aansluitend plaats, namelijk het maken van een plakwerkje waaruit de maten in het gezicht blijken. Dit plakwerk krijgt later een plek in het paspoort.

deel 2

In deel 2 van de ochtend vullen de kinderen de persoonlijke pagina’s van het paspoort.
Dit wordt in een circuit gedaan.

deel 3

In deel 3 gaat het om meetresultaten die op de hele groep slaan. Hierbij gaat u dus met
de hele groep aan het werk. Deel 3 vindt bij voorkeur plaats in een speel- of gymzaal.
U kunt deel 2 en deel 3 verwisselen, wanneer u dat beter uitkomt.

deel 4

De dag wordt afgesloten met een terugblik op de activiteiten en dat wat de kinderen in
het paspoort hebben genoteerd.
Dit leidt tot de volgende opbouw van het dagdeel:
deel 1 - lied, introductie paspoort en metingen aan gezicht (45 minuten)
deel 2 - meetcircuit (45-60 minuten)
deel 3 - gezamenlijke meetactiviteiten (45-60 minuten)
deel 4 - terugblik (15 minuten)

voorbereidingsactiviteit
De Grote Rekendag in groep 1 en 2 start met het zingen van het Groeilied. Dit meetlied
oefent u de dagen voor de Grote Rekendag met de kinderen. Dit brengt de kinderen
vast in de stemming voor het thema van de Grote Rekendag. De tekst en muziek van
het Groeilied vindt u in bijlage 1. De muziek vindt u in digitale vorm op de website
van de Grote Rekendag. Op de site vindt u een instrumentale versie en een versie met
zang.
Om het Groeilied aan te leren, is het belangrijk dat kinderen de melodie en het ritme
vaak horen, voordat ze het lied gaan meezingen. U kunt de kinderen het enkele keren
laten horen en daarbij vragen over de tekst stellen, zoals ‘welke kleur heeft mijn broek’
en ‘wat doet zeer’. U kunt verder bij het zingen van het Groeilied de afbeeldingen uit
bijlage 2 door elkaar neer leggen. De afbeeldingen zijn ook in kleur beschikbaar: op
de site kunt u ze downloaden als PowerPoint of pdf.
Terwijl het lied klinkt en de kinderen luisteren, leggen ze de afbeeldingen in de goede
volgorde neer. Zo horen de kinderen het lied een aantal keren terwijl ze gericht luisteren.
U kunt de afbeeldingen vervolgens even laten liggen, zodat die de kinderen visuele
steun bieden bij het meezingen. Wanneer ze het lied en de tekst beheersen, kunt u de
kinderen de plaatjes één voor één laten weghalen, totdat ze het hele lied zingen zonder
steun. Op de website vindt u videofragmenten die laten zien hoe u het lied kunt aanleren.
Er is tijdens de Grote Rekendag tijd om het lied eenmaal te zingen. Er is dan waarschijnlijk geen tijd om het lied in te oefenen. U kunt tijdens de Grote Rekendag zelf
wel gebruik maken van de afbeeldingen in bijlage 2.
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Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen met een paspoort aan de slag. U maakt
de paspoorten voor de leerlingen. Het paspoort bestaat uit een aantal aan elkaar geniete
werkbladen die u vindt in bijlage 3, met een voorkant die duidelijk maakt van welk
kind het paspoort is.

deel 1 startactiviteit
materiaal

–
–
–
–
–
–
–

voor ieder kind een paspoort (bijlage 4),
bijlage 3: ovaal met ogen om metingen aan gezicht in te vullen, voor ieder kind,
stroken papier in verschillende kleuren,
lijm, kwastjes voor lijm, onderleggers, schorten voor kinderen,
voor uzelf: de tekst en muziek van het Groeilied (bijlage 1),
eventueel afbeeldingen bij het Groeilied (bijlage 2),
eventueel een computer of cd-speler.1

U laat de kinderen zo zitten dat ze u en elkaar goed kunnen zien. U heeft de paspoorten
klaar liggen en heeft daarnaast de computer of cd-speler klaar staan, als u die wenst te
gebruiken bij het zingen van het Groeilied.
activiteiten

Dit eerste deel bestaat uit drie activiteiten:
– het zingen van het Groeilied,
– het introduceren van het paspoort,
– het meten aan het gezicht, om zo te komen tot een eerste pagina voor het paspoort.

1 Om het Groeilied van de Grote Rekendag ten gehore te brengen is het lied als mp3-bestand
te vinden op de website. De meeste computers bieden mogelijkheden om hier een audio-cd
van te maken.
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In de dagen voor de Grote Rekendag oefende u het Groeilied al enkele keren met de
kinderen. Nu, bij de werkelijke start van de Grote Rekendag zingt u het lied nogmaals
met de kinderen, of - als het lied eerder wat moeilijk leek voor de kinderen - een of
enkele coupletten.
Als het Groeilied is gezongen introduceert u de paspoorten. U bespreekt kort met de
kinderen wat een paspoort is en waarvoor die gebruikt wordt. Wanneer kinderen vertellen over de foto in het paspoort en andere meetgegevens, dan grijpt u die aan om
een brug te slaan naar het paspoort dat de kinderen zelf gaan maken. U toont dit paspoort aan de kinderen en vertelt dat iedereen er dadelijk een krijgt. U vertelt verder dat
de kinderen gedurende de dag in het paspoort dingen over zichzelf gaan opschrijven
of tekenen.
In het paspoort komt een pagina met daarop het gezicht van het betreffende kind. Op
dit gezicht geeft het kind aan wat de lengtes zijn van bijvoorbeeld lippen, oren, haren,
ogen, wenkbrauwen, enzovoorts.
U gaat hierbij als volgt te werk. U deelt aan ieder kind een exemplaar van werkblad 3
uit. U geeft de kinderen - per groepje - stroken papier in verschillende kleuren en lijm.
De kinderen werken in tweetallen samen. Een van de kinderen meet bij de ander met
een strook een van de lichaamsdelen op het gezicht af. Op de afgescheurde strook tekent het gemeten kind het deel van het gezicht en plakt dit op de goede plaats op het
eigen blad. Op de website vindt u een video waar u ziet hoe kinderen dit doen.
Spreek vooraf een goede taakverdeling af voor het meten, bijvoorbeeld:
–
–
–
–

het kind dat meet, kiest een te meten deel van het gezicht,
het kind dat gemeten wordt kiest een kleur strook,
het kind dat meet, meet af en scheurt af,
het kind dat gemeten wordt tekent het lichaamsdeel en plakt de strook op z’n eigen
blad.

Als alle kinderen zo enkele stroken op het werkblad geplakt hebben, neemt u de werkbladen in en hangt ze te drogen. U noteert de namen van de kinderen op het werkblad,
zodat het later kan worden ingevoegd in het paspoort.

deel 2 circuit
Het tweede deel van de Grote Rekendag in groep 1 en 2 bestaat uit een circuit, waarin
de kinderen verschillende meetactiviteiten ondernemen. Ieder van deze activiteiten
leidt tot het noteren van een meetresultaat in het paspoort. Dit paspoort nemen de kinderen dan ook mee van activiteit naar activiteit.
In het nu volgende beschrijven we vijf stations in het circuit. U kunt er voor kiezen
minder stations op te nemen of om bepaalde activiteiten twee maal in het circuit te zetten.
Voor u het circuit start, neemt u de activiteiten met de kinderen door. Daarbij bespreekt
u mogelijke manieren om te meten en ook hoe je dit kunt noteren.
materiaal

– Voor alle activiteiten in het circuit hebben de kinderen in ieder geval hun paspoort
en een potlood nodig.
– Pictogrammen bij iedere activiteit om aan te geven welke activiteit waar plaatsvindt. De pictogrammen vindt u in bijlage 4. Ze komen overeen met de pictogrammen in het paspoort.
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2.1 je lengte in blokken

materiaal

– blokken of ander afpasmateriaal, zoals bijvoorbeeld grote legoblokken.

voorbereiding

Deze activiteit speelt zich af in de bouwhoek. In deze hoek liggen de materialen klaar.
De hoek is verder zo ingericht dat kinderen op de grond kunnen liggen, maar ook hun
lengte kunnen meten door tegen een wand te staan en de blokken op te stapelen.
Bij het doornemen van de opdrachten wijst u de leerlingen op het blokje als maat en
geeft aan dat je bijvoorbeeld de rij blokken in het paspoort kunt tekenen, maar dat de
kinderen die dat kunnen daarin ook een getal kunnen noteren.

activiteit

In deze activiteit gaan de kinderen in tweetallen aan de slag. (Wanneer kinderen het
circuit doorlopen in viertallen, gaat het om twee tweetallen.) Een van de kinderen gaat
in de bouwhoek op de grond liggen. Het andere kind meet met blokken uit de bouwhoek hoe lang het liggende kind is. Als de blokken te klein zijn, mogen de kinderen
ook andere maten gebruiken om de lengte te bepalen, bijvoorbeeld met een ander materiaal dat in de groep aanwezig is, of voeten, handen of stappen. De kinderen noteren
het meetresultaat op het betreffende blad in het paspoort. Daarna worden rollen gewisseld.
De kinderen mogen ook gaan staan, om de lengte te bepalen door naast een blokkenstapel te gaan staan. Schat in dit geval wel even in of de blokken geschikt zijn om te
stapelen en of vallende blokken geen gevaar opleveren voor de kinderen.

getekende blokken
Zorg voor een plek waar kinderen niet al te veel langslopen en laat daar een van de
leerlingen liggen. De andere kinderen leggen de af te passen maat - bijvoorbeeld
bouwblokken - in een rij naast het kind, zodat de rij even lang is als de leerling.
De blokken worden geteld en in het paspoort van het kind dat gemeten is, wordt de
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situatie overgenomen. De kinderen tekenen bijvoorbeeld de leerling en de blokken ernaast. Ze mogen het aantal blokken ook aangeven met turven of getallen of op nog een
andere wijze. Op de website vindt u een video van deze activiteit.

2.2 knikkers in je hand

materiaal

–
–
–
–

ongeveer 10 knikkers per kind,
een bakje waarin de knikkers liggen,
een leeg bakje voor ieder kind,
een dienblad met daarin een hand- of theedoek om vallende knikkers op te vangen.

voorbereiding

Zet het dienblad en de knikkers in een bakje klaar. In de voorbespreking laat u naar
voren komen hoe je de knikkers in je hand kunt tellen. Laat daarbij nadrukkelijk aan
bod komen dat je de knikkers kunt overgooien in een lege bak, om ze vervolgens te
tellen.

activiteit

Dit is een activiteit voor twee kinderen. (Wanneer kinderen het circuit doorlopen in
viertallen, gaat het om twee tweetallen.) Een van de kinderen houdt de hand op. Het
tweede kind legt er een voor een knikkers op. Als de hand zo vol is dat er geen knikkers meer bij kunnen, wordt het aantal bepaald en genoteerd in het paspoort van het
kind dat de hand ophield. Dit kan gebeuren door het opschrijven van een getal - als de
kinderen dat al kennen - maar ook door het tekenen van een juist aantal knikkers, een
(juist) aantal kruisjes of streepjes.

aantal knikkers noteren
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Als is nagegaan hoeveel knikkers een van de kinderen in zijn of haar hand kan houden,
worden de rollen omgedraaid.
Op een tafel staan een doosje met knikkers en een dienblad. De leerling die zoveel mogelijk knikkers in zijn/haar hand probeert te houden, houdt de hand dicht boven het
blad. Dan worden de knikkers een voor een in de hand gelegd.

De kinderen zullen waarschijnlijk onderhandelen over hoe de knikkers moeten worden neergelegd en hoe de hand moet worden gehouden. Dat kan een reden zijn te kijken of een andere werkwijze tot een groter aantal knikkers in de hand kan leiden. Het
is daarom goed de activiteit verschillende keren te herhalen, voordat het resultaat in
het paspoort wordt genoteerd.

2.3 even zwaar

materiaal

voorbereiding

30

– kleerhanger met aan beide uiteinden een mandje bevestigd (zie afbeelding) voor
ieder kind dat tegelijkertijd met deze opdracht aan de slag gaat,
– pauzehapjes van de kinderen zelf,
– blokjes, kralen, knopen, knikkers of ander materiaal dat kan worden gebruikt om
af te passen.

Maak van een kleerhanger en twee mandjes - bijvoorbeeld van een weegschaal die
aanwezig is in de groep - een weegschaal. Zorg dat de kinderen vanaf dit station in het
circuit makkelijk naar de pauzehapjes kunnen lopen.
Wanneer u deze activiteit doorneemt met de kinderen, benadrukt u dat de balans zo
mogelijk op een vinger moet balanceren, om goed te kunnen zien welke kant zwaarder
is.
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activiteit

‘Even zwaar’ is een activiteit waarbij kinderen individueel aan de slag gaan. De kinderen kiezen iets van zichzelf, bijvoorbeeld het drankje dat zij meenamen als pauzehapje. Dit doen ze in een mandje, dat aan het uiteinde van een kleerhanger bevestigd
is. Vervolgens gaan de kinderen op zoek naar iets dat even zwaar is als het pauzehapje.
Daartoe doen ze bijvoorbeeld blokjes in het mandje aan de andere kant van de kleerhanger.
De kinderen kunnen de balans die zo ontstaat vullen, terwijl de mandjes op tafel staan.
Om na te gaan of de twee kanten even zwaar zijn, houdt het kind de kleerhanger omhoog, terwijl de haak van de kleerhanger op een vinger balanceert. Als de kleerhanger
recht hangt, noteren de kinderen het resultaat in hun paspoort. Daar tekent het kind wat
het gekozen heeft om te gaan meten aan de ene zijde van de bladzijde (in het daarvoor
aangegeven vak). Aan de andere zijde van de bladzijde geeft het kind in het vak aan
hoeveel blokjes, knopen of andere materialen in het bakje gegaan zijn. Bijvoorbeeld
als het pauzedrankje gekozen is, wordt dat getekend. In het andere vak tekenen de kinderen blokjes of knopen, maar ze kunnen daar ook kruisjes zetten of een getal noteren.

pauzehapjes wegen

2.4 pittenzak gooien

materiaal

– enkele pittenzakken.

voorbereiding

Het gooien met pittenzakken is wellicht moeilijk realiseerbaar in het eigen lokaal. Ga
na waar de kinderen de pittenzak het best kunnen gooien, zonder andere kinderen of
materialen te raken.
In het paspoort wordt genoteerd hoe ver een kind heeft gegooid. Laat in de voorbespreking naar voren komen dat je dit kunt meten door stappen te tellen. Een kind stapt
vanaf de startlijn naar waar de pittenzak is terechtgekomen en telt hardop mee. Omdat
een natuurlijke maat, zoals blokken of knikkers, hier niet zichtbaar aanwezig is, moeten kinderen deze maat zelf ontdekken. Dat is moeilijk en daar moeten ze wat bij geholpen worden.

activiteit

Een kind gooit zo ver mogelijk met een pittenzak. Het loopt in lange stappen naar de
pittenzak toe en telt ondertussen het aantal stappen dat is gezet. Dit meetresultaat
wordt genoteerd in het paspoort. Dit kan gedaan worden door de stappen te tekenen,
maar ook door kruisjes te zetten of een getal te noteren
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.

pittenzak gooien en het resultaat noteren
Als er gelegenheid is om kinderen verschillende keren te laten werpen, wordt alleen
de verste worp genoteerd.

2.5 kralenketting rijgen

materiaal

– kralen in verschillende kleuren,
– mand of iets dergelijks waar de kralen in liggen, zodat ze makkelijk te pakken zijn
voor de kinderen, maar niet gelijk op de grond vallen,
– rijgdraad voor ieder kind in het groepje dat dit station,
– zandloper of ander tijdmeetinstrument.

voorbereiding

Leg de materialen klaar op een tafel, waar later de kinderen gaan zitten. Laat tijdens
de klassikale introductie van deze activiteit zonodig de werking van een zandloper
zien en vertel de leerlingen dat het om zo snel mogelijk rijgen gaat.

activiteit

De kinderen rijgen in 30 seconden een zo lang mogelijke kralenketting. De tijd wordt
bijgehouden met behulp van een zandloper. Na het rijgen wordt het aantal kralen in
het paspoort genoteerd, bijvoorbeeld door overnemen van de kralen, het tekenen van
kruisjes of het noteren van een getal.

rijgen noteren
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deel 3 meten met de hele groep
In het derde deel van de Grote Rekendag staan de maten van de groep als geheel centraal. Hieronder worden drie activiteiten beschreven die u met de kinderen in uw groep
kunt uitvoeren. Voor het organiseren van de groepsactiviteiten zien we de speelzaal als
de meest geschikte locatie. Een andere optie is het speelplein buiten.
De resultaten van de metingen uit deel 3 kunnen worden weergegeven op enkele speciale groepspagina’s in het paspoort, die zijn bedoeld voor resultaten of kenmerken die
de hele groep aangaan (zie bijlage 4). Deze pagina’s kunnen worden toegevoegd aan
de individuele paspoorten van de kinderen en/of in een apart groepspaspoort worden
opgenomen. In onderstaande beschrijving is uitgegaan van de eerste situatie. Wanneer
ook of alleen een groepspaspoort wordt gemaakt, vult u de bladzijden van het groepspaspoort na afloop van de activiteiten samen met de kinderen in.
materiaal

– Voor alle activiteiten in de speelzaal hebben de kinderen in ieder geval hun paspoort en een potlood nodig.

3.1 de minimale vloer

materiaal

– hoepels, matten of ander materiaal waar kinderen in groepjes in of op kunnen gaan
staan.

voorbereiding

Leg de benodigde materialen vooraf klaar in de speelzaal. Er kan met hoepels gewerkt
worden, met matten, of met ander materiaal. De activiteit kan ook meerdere keren
worden uitgevoerd, waarbij steeds verschillend materiaal wordt gebruikt. In onderstaande activiteitbeschrijving is de variant met de hoepels uitgewerkt.

activiteit

In deze activiteit gaat u met de kinderen op zoek naar een maat voor het kleinste vloeroppervlak waarop je met z’n allen nog past. U vraagt aan de kinderen: Hoeveel kinderen zouden er in één hoepel passen? Inventariseer de schattingen van de kinderen en
probeer overeenstemming te bereiken binnen de groep: welk getal wordt het vaakst
genoemd? Als de meeste kinderen ‘vijf’ denken, deelt u de kinderen op in groepjes
van vijf om te testen of deze schatting correct is.
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Elk groepje van vijf krijgt een hoepel en gaat uitproberen of ze met z’n allen in de hoepel passen. Als elk groepje het geprobeerd heeft, koppelt u de bevindingen terug in de
hele groep: En… pasten er vijf kinderen in de hoepel? Of niet? Als blijkt dat het bij
elk groepje is gelukt, kunt u vragen: Zouden er nog meer dan vijf kinderen in de hoepel
passen? Hoeveel kinderen denk je? Vervolgens stelt u nieuwe groepjes samen om de
nieuwe voorspelling te toetsen.
Het doel van deze activiteit is om het kleinste vloeroppervlak te bepalen waarop je met
z’n allen past. Ofwel: hoeveel hoepels hebben we nodig voor alle kinderen uit de
groep? Het antwoord kan bijvoorbeeld zijn: we passen met z’n allen in vijf hoepels.
Laat de kinderen zelf bedenken hoe ze dit resultaat het beste in hun paspoort kunnen
weergeven. Dat kan bijvoorbeeld door een getal te noteren met een hoepel ernaast of
door alle benodigde hoepels te tekenen, met daarin bolletjes of streepjes voor de kinderen in de hoepels.

de groep past in vier hoepels

de groep past op twee matten

3.2 de maximale vloer

materiaal
voorbereiding

34

– een fototoestel,
– eventueel een computer, die verbonden is met een beamer of digibord.
Zorg dat er voldoende ruimte in het speellokaal is voor het uitvoeren van de activiteit.
Het is handig als u zelf, een klassenassistent, stagiaire of hulpouder op een wat hoger
punt kunt gaan staan om een foto te maken van het eindresultaat. Wanneer de activiteit
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buiten op het speelplein wordt uitgevoerd, kunt u het liggen op de grond in onderstaande beschrijving vervangen door het staan op zoveel mogelijk tegels. U kunt in dat geval de activiteit ook samen met andere kleutergroepen doen.
activiteit

Het doel van deze activiteit is tegenovergesteld aan dat van de eerste activiteit: het gaat
nu niet om het bepalen van de kleinste, maar om de grootste oppervlakte die de kinderen met z’n allen kunnen innemen. In deze activiteit worden daarvoor geen materialen
gebruikt. De kinderen gaan op de grond liggen en proberen daarbij zoveel mogelijk
vloeroppervlak te bedekken.
Vraag de kinderen eerst hoe je in je eentje zoveel mogelijk vloer kunt innemen: bedek
je bijvoorbeeld meer vloer als je staat of als je ligt? Laat de kinderen vervolgens in
groepjes van zes uitproberen hoe je met z’n allen zoveel mogelijk vloer kunt bedekken. Daarbij moeten de kinderen onderling met elkaar verbonden zijn. Wissel na afloop de ervaringen met elkaar uit en besluit samen hoe je het met de hele groep moet
doen.
Voordat de kinderen met z’n allen de gekozen strategie in praktijk gaan brengen,
vraagt u hen om een schatting te maken van het vloeroppervlak dat zij met z’n allen
zullen innemen. Bijvoorbeeld: de helft van de speelzaal? Of van het klimrek tot aan
…? Vervolgens wordt de opdracht met de hele groep uitgevoerd. Maak een foto van
het eindresultaat, bij voorkeur vanaf een hoger gelegen punt in de ruimte.
Het resultaat van deze meetactiviteit wordt niet uitgedrukt in een getal, maar in een
schematische weergave van de situatie. Vraag de kinderen om op de betreffende paspoortbladzijde weer te geven hoe de groep in de speelzaal op de grond lag. Daarbij
kunnen ze aangeven hoe groot het deel was van het speellokaal dat ze bedekten en verschillende manieren bedenken om de - met elkaar verbonden - kinderen te tekenen. Indien mogelijk laat u de zojuist gemaakte foto op een scherm zien, zodat de kinderen
nog even kunnen kijken. Dit kan hen helpen bij het maken van de tekening.
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3.3 de langste slinger

materiaal

– een krijtje of tape om strepen op de grond te kunnen zetten bij het begin- en eindpunt of om de slinger na te tekenen op de grond,
– eventueel een meetlat van een meter.

voorbereiding

Voor deze activiteit is veel ruimte nodig. De speelzaal is waarschijnlijk niet groot genoeg. De slinger kan in dat geval verder gaan buiten de speelzaal, de gang op. Wanneer
de activiteit buiten op het speelplein wordt uitgevoerd, maken de kinderen de langste
rij staand in plaats van liggend.

activiteit

In deze activiteit gaat u samen met de kinderen bedenken hoe lang de langste slinger
is die zij met z’n allen kunnen maken. In de slinger moet elk kind, behalve het eerste
en het laatste kind, verbonden zijn met twee andere kinderen. De activiteit bevat twee
problemen. Ten eerste: hoe maken we de slinger zo lang mogelijk? En ten tweede: hoe
kunnen we meten hoe lang de slinger is?
Vraag de kinderen eerst om in een rij te gaan staan en elkaars handen vast te houden.
Er is nu een slinger met alle kinderen uit de groep. Zou deze slinger nog langer kunnen
worden gemaakt? En zo ja, hoe dan? Inventariseer enkele mogelijkheden met de kinderen en laat hen deze vervolgens uitproberen. Wissel de ideeën met de hele groep uit:
op welke manier is de slinger het allerlangst? Breng de kinderen eventueel op het idee
om te gaan liggen. Vraag hen wanneer de rij het langst zal worden: als je achter elkaar
staat of als je achter elkaar ligt? En hoe moet je dan gaan liggen?
Als de langste rij gemaakt is, rijst de vraag: hoe lang is deze slinger nu? Hoe kunnen
we de slinger opmeten? Vraag de kinderen naar ideeën. En moeten ze blijven staan of
liggen om de lengte van de rij te bepalen of niet? Wanneer het kinderen niet lukt om
te bedenken hoe de lengte van de slinger gemeten kan worden, kunt u een kind vragen
om langs de slinger te lopen en het aantal passen te tellen. Een andere mogelijkheid is
bijvoorbeeld het afpassen met een meetlat van een meter.
U kunt met krijt of tape strepen op de grond aanbrengen om het begin- en eindpunt
van de rij te markeren. Ook kunt u de slinger volgen door een krijtlijn op de grond te
tekenen. De kinderen kunnen de lengte van de rij vervolgens bepalen door langs de
lengte van de getekende lijn af te passen. Eventueel kunnen streepjes op de lijn worden
aangebracht.
Belangrijk is dat de lengte van de slinger uitgedrukt wordt in een getal; bijvoorbeeld
de lengte is 50 stappen van Joris of 25 stappen van de juf. Kinderen bedenken zelf een
manier om dit aantal weer te geven in hun paspoort. Ze kunnen bijvoorbeeld een voetstap tekenen met een getal erbij, of streepjes, kruisjes of andere symbolen
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de slinger is 74 stappen lang
Op de website vindt u een video van deze activiteit.

deel 4 terugblik en afsluiting
Het laatste kwartier kijkt u met de kinderen terug op de Grote Rekendag. U blikt kort
terug op enkele van de meetactiviteiten en laat de kinderen de meetresultaten ‘voorlezen’ uit hun paspoort. U gaat daarbij kort in op de verschillende manieren van noteren
van de meetresultaten:
– door de situatie te tekenen,
– door kruisjes of rondjes te tekenen,
– door getallen op te schrijven.
U benadrukt dat je met deze drie notatiewijzen telkens hetzelfde weergeeft, namelijk
welke maat bij het kind hoort. U wijst hierbij op wat bijzondere maten van kinderen
en van de hele groep. U bespreekt bijvoorbeeld het kind dat de meeste knikkers in zijn
of haar hand kon houden en de oppervlakte die de hele groep kon bedekken.
U kunt de paspoorten direct meegegeven aan de kinderen. U kunt daarmee ook wachten tot het plakwerk droog is, zodat dit aan het paspoort geniet kan worden.

groep 1 en 2 meetpaspoort maken
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