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15 minuten
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15-20 minuten 

Lesdoel
De leerlingen oefenen met het leggen en volgen 
van een route van “A” naar “B”.
Kerndoel 32: De leerlingen leren eenvoudige 
meetkundige problemen op te lossen: beschrij-
ven van routes.

Inhoud
Voorbereiding 
Print voor elk tweetal een werkblad uit. Het 
werkblad start eerst met maximaal vijf tegels, 
de kortste route. Er zijn ook routes te maken 
met meer tegels, maximaal tien. Teken van 
te voren met krijt een startlijn op het school-
plein met daarachter, naast elkaar, getallen 
(evenveel als er groepjes zijn). Elk getal is een 
startplek voor een tweetal. Teken van te voren 
met stoepkrijt kleine tekeningetjes op het plein 
met verschillende aantallen tegels ertussen, 
zoals een bloemetje, spinnetje of boompje. Zo 
kunnen de leerlingen routes met verschillende 
lengtes maken.

Inleiding
Leg eerst de opdracht uit en maak vervolgens 
tweetallen. De leerlingen gaan in tweetallen 
een route maken en lopen. Ieder tweetal start 
op een getal, achter de startlijn. Op het plein 
staan allerlei tekeningetjes. Eén leerling maakt 
een route naar een gekozen tekeningetje. 
Dat doet hij/zij door op het werkblad pijlen te 
tekenen (zie voorbeeld). Bij het tekenen van de 
route staat één pijl gelijk aan één stoeptegel. 
Als de leerling klaar is, geeft hij/zij het werk-
blad aan de andere leerling van het tweetal.

Aan de slag
De andere leerling gaat met het werkblad op 
pad. De leerling start bij de startlijn op het getal 
van hun groepje. Met behulp van de pijlen loopt 
hij/zij de route naar de tekening. Pijltje naar 
links is een tegel naar links, pijltje naar boven 
is een tegel naar voren. Komt de leerling bij de 
juiste eindtegel met de juiste tekening? 
Daarna wisselen de leerlingen van rol en doen 
ze het nog een keer. Vanaf de derde route kun-
nen de leerlingen een langere route maken van 
maximaal 10 tegels.

Differentiatie: 
Deze les kun je moeilijker maken door de leer-
lingen hun route weer terug te laten lopen. 

Reflectie
Bespreek met de leerlingen hoe het ging. Laat 
een aantal leerlingen voordoen hoe het lopen 
van hun route gaat. Als de leerlingen ook terug 

Benodigde materialen
Per tweetal
• Werkblad
• Potlood
• Klembord
• Stoepkrijt
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hebben gelopen, vraag dan ook hoe dit is ge-
gaan. 
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Werkblad

Geef in de blokjes aan met           welke weg je volgt
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Werkblad

Geef in de blokjes aan met           welke weg je volgt
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