
Zitten er goede en 
snelle rekenaars 
in uw groep?

Daag ze uit met 
Kien rekenen!
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Materialen  

Kien rekenen bestaat per groep uit:

•  een kopieermap met opdrachten (30 per jaargroep) en registratieformulieren;

•  een print-cd-rom voor scholen die de opdrachten liever printen dan kopiëren;

•  een antwoordenboek waarmee het kind zelf zijn werk na kan kijken;

•  een tipboek waarin het kind aanwijzingen kan vinden.

Kien rekenen

Kien rekenen is de geheel vernieuwde opvolger van Kien en biedt leuke en uitdagende 

rekenopdrachten voor goede en snelle rekenaars van groep 3 tot en met 8.

Bij het ontwikkelen van Kien rekenen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• De opdrachten zijn pittiger dan die van reguliere reken-wiskundemethodes.

• De opdrachten zijn gevarieerd en motiverend.

• De kinderen kunnen volledig zelfstandig met de opdrachten aan de slag. 

Kien rekenen doet een groot beroep op de rekenvaardigheid en vergroot het probleem-

oplossend vermogen van het kind. De opdrachten onderscheiden zich van die in reguliere 

reken-wiskundemethodes, maar lopen niet vooruit op de lesstof. 

Voor wie?
 
Kien rekenen is speciaal ontwikkeld voor snelle en goede rekenaars. Kien rekenen 

kan worden ingezet naast elke reguliere reken-wiskundemethode en is beschik-

baar voor groep 3 tot en met 8.
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1 Je vraagt aan verschillende kinderen of ze van friet en pannenkoeken houden:

Robin Selena Davor Jorg Tycho Brechtje Casper
friet ja ja ja ja ja nee nee
pannenkoeken nee nee ja nee nee ja ja

In F staan de kinderen die van friet 
houden. In P staan de kinderen die 
van pannenkoeken houden.

a Zet de namen van de kinderen op de goede plaats.  †
b Eet jij liever friet of pannenkoeken? 

Zet jouw naam op de goede plaats erbij.  †
Een groep dingen die bij elkaar horen, 
heet een verzameling. 
Bijvoorbeeld: de verzameling van 
kinderen die van friet houden.
Een kind of een ding uit een verzameling,
heet een element van die verzameling.

F P

Verzamelingen
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Wat heb je nodig?

• tipboek, blz. 32

• antwoordenboek,
blz. 71

re
de

ne
ren

Opdrachten 

Er zit geen volgorde in de verschillende opdrachten, kinderen 

kunnen zelf een opdracht kiezen. Om het kiezen te verge-

makkelijken zijn de opdrachten verdeeld over vier categorieën: 

Thema, Getallen, Meten en meetkunde en Redeneren.

Welke materialen heeft 
het kind nodig?

In welke categorie valt 
deze opdracht?

 Elke opdracht staat op een dubbelgevouwen 
kopieerblad in A3-formaat. Wanneer u de opdracht 
dubbelzijdig kopieert op A3-papier, ontstaat een 
miniboekje van 4 pagina’s voor het kind.

Leerzame informatie 
voor het kind staat in 
een grijs kader.

Er is een tip bij deze opgave. 
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32 Kien rekenen • Groep 8 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch32

Verzamelingen

re
de

ne
ren

1 a De kinderen die alleen van friet houden, zet je in F.
De kinderen die alleen van pannenkoeken houden, zet je in P.
De kinderen die van allebei houden, schrijf je in het gedeelte waar F en P elkaar overlappen.

b Wat lust je het allerliefste? Zet daar je naam. 
Kun je geen keuze maken, dan zet je je naam in het gedeelte dat bij allebei hoort.

2 Zoek de naam van het kind in de verzamelingen op. Bij welke verzameling hoort het kind? 
Dan weet je wat de kenmerken van dit kind zijn.

3 b Welke kenmerken hebben deze kinderen? Bijvoorbeeld: Ze hebben kort haar, lang haar en ze 
dragen wel of geen bril. 
Hier kun je dus drie verzamelingen van maken.
Schrijf de namen van de kinderen op de goede plek in de verzamelingen.
Denk hieraan: Kunnen kinderen met lang haar ook tegelijkertijd kort haar hebben? 
Zijn er kinderen op de tekening die alleen een bril dragen en geen haren hebben?

4, 5 en 6 Schrijf eerst met potlood of op een kladblaadje de getallen op die in de ene verzameling 
thuishoren. Doe dit ook met de getallen van de andere verzameling. 
Je ziet zo welke getallen in allebei of zelfs in alledrie de verzamelingen zitten. 
Je weet nu dus ook waar je de getallen moet schrijven.
Voor het beantwoorden van de vragen kijk je naar de ingevulde verzamelingen. 
Bij welke verzameling horen de gevraagde getallen? 
Welke getallen horen bij allebei of zelfs bij alledrie de verzamelingen?

4 a Tweevouden zijn alle getallen die je door twee kunt delen. Deze komen voor in de tafel van twee.
Drievouden zijn alle getallen die je door drie kunt delen. Deze komen voor in de tafel van drie.

5 Een voorbeeld van een kwadraat is (2 � 2) 4 of (3 � 3) 9.

6 Bedenk kenmerken die heel duidelijk zijn. Zorg ervoor dat de kenmerken met één of twee andere
kenmerken samen kunnen gaan. Bijvoorbeeld, sproeten met krullend haar en een bril. 
Zorg dat alle elementen in de verzamelingen in te delen zijn. 
Bedenk vragen die je kunt oplossen door naar de ingevulde verzamelingen te kijken.

Tipboek

Elk leerjaar heeft een tipboek. Wanneer een kind vastloopt 

bij een opgave, kan het in het tipboek snel en eenvoudig een 

aanwijzing opzoeken om verder te kunnen.

De tips helpen 
het kind verder.

De tips geven voorbeelden 
van hoe het kind een som 
moet aanpakken.
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Antwoordenboek

Er is per leerjaar een antwoordenboek waarmee het kind zelf 

de opdrachten kan nakijken. In dit antwoordenboek staan 

behalve antwoorden ook berekeningen en redeneringen. 
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Verzamelingen

re
de

ne
ren

1 a Ieder kind kan zijn naam op drie plaatsen hebben ingevuld: in F, in P, of in de doorsnede van F en P als
hij van friet en van pannenkoeken houdt.

b Waar hou jij het meeste van?

2 Senna heeft een vlaggetje.
Thijmen heeft een petje en een vlaggetje
Yasmine heeft een petje.
Wouter heeft een toeter en een vlaggetje.

3 Een mogelijk antwoord is: Verzameling B: kinderen met een bril.
Verzameling A: kinderen met kort haar. Verzameling C: kinderen met lang haar.

4 a

Steffie
Luuk
Stijn

Robin
Jorg
Tycho
Selena

Davor Brechtje
Casper

Bart  Gijs
Louise

Bente

Claire

3
9

156
12

182

4
8

10

14

16
20

F P

A B

C

D E

Kinderen met een petje zijn: Diede, Yasmine, 
Martine, Laurensz, Jeroen en Thijmen.
Kinderen met een toeter zijn: Bas, Martine, Laurensz 
en Wouter. Zelf nakijken is heel 

makkelijk.

De antwoorden worden 
uitgelegd, zo leert het 
kind van zijn fouten.
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Overzicht dankzij de registratieformulieren

De kopieermap bevat zowel een registratieformulier voor het kind 

(het kind kan dit zelf invullen) als een registratieformulier voor de 

leerkracht (met een groepsoverzicht). Zo behoudt u het overzicht over 

wat de kinderen gedaan hebben. 

Wat vond het kind 
van de opdracht? 

De kinderen vullen zelf 
hun registratieformulier in.

Als leerkracht bepaalt u wanneer en hoe lang de 
kinderen met Kien rekenen werken. Dagelijks 
10 tot 15 minuten bijvoorbeeld, of juist een paar 
keer per week een half uur. 

Een kind zal ongeveer 
een tot twee uur aan 
een opdracht werken. 
Uiteraard verschilt dit 
per kind.

De leerkracht voegt 
zijn opmerkingen toe.

Maakt het kind de opdracht alleen of 
samen met een ander kind?
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Kien rekenen uitproberen? Dat kan!

Wilt u Kien rekenen uitproberen in de klas? Bestel dan de gratis demoset. In deze demoset vindt u per 

jaargroep twee opdrachten met de bijbehorende tips en antwoorden. Laat uw goede rekenaars ermee 

aan de slag gaan en ervaar hoe leuk en motiverend Kien rekenen voor deze kinderen is! U kunt de gratis 

demoset bestellen met de bijgevoegde antwoordkaart.

Alleen of samen?

Kien rekenen is geschikt voor zelfstandig werken. Maar als leerkracht kunt u er ook voor kiezen om 

kinderen te laten samenwerken aan een onderwerp, bijvoorbeeld in twee- of drietallen. Kinderen 

kunnen dan met elkaar overleggen, elkaar op weg helpen en zo samen op nieuwe ideeën komen.

Wat vinden scholen ervan?
Wilt u weten wat collega-leerkrachten en kinderen die met Kien rekenen werken ervan vinden? 

Kijk dan op onze website www.kienrekenen.nl en klik op het kopje Meningen.

Meer informatie

Voor meer informatie over prijzen 

en bestellingen kunt u terecht bij de 

afdeling klantenservice:

(073) 628 87 22 of

klantenservice.bao@malmberg.nl
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