
Spelletje Domein Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

Shut the box G

Speed cups M

Halli Galli G

Set Junior M, L

Speed cups 2 M

Vlotte geesten M,L

Regenwormen jr. G, L

Rinks en Lechts R

Sum Swamp G

Doolhof R

Rupsenrace G, L

Familie Poen G

SET! R, L

Qwirkle R, L

Quarto R, L

Make n Break R

Take 10! G, L

7ate9 G

Take 5! G

Regenwormen G

Alles of Niets G, B

Isis en Osiris B

Koehandel G, B

Lost cities B, L

De Spellotheek!
Als je spellen wilt gebruiken als leermiddel, dan
biedt de Spellotheek een uitgelezen kans voor
jouw school om op een bewezen leuke manier
vaardigheden binnen alle domeinen te oefenen.

Voor al je leerlingen zijn binnen de Spellotheek leuke en geschikte spellen aanwezig voor in de 

klas als aanvulling of variatie op de traditionele methode, en voor thuis Zo kunnen leerlingen 

met andere leerlingen of ouders hun vaardigheden oefenen. De spellen uit het assortiment zijn 

uitgebreid beschreven voor zowel leerkrachten als ouders zodat deze spellen eenvoudig kunnen 

worden ingezet in de les en thuis.

Het basisassortiment rekenen

Per rekenspel is aangeven voor welke groep spelen in de klas en op school zeer geschikt is en het 

aansluit bij de leerstof. Voor de thuissituatie is het praktisch een jaar ouder aan te houden, zodat 

ouders met de kinderen door spelletjes te spelen helpen vaardigheden verder automatiseren. 

Het basisassortiment rekenen bestaat uit de populairste spelletjes in de tabel hieronder. Voor 

een school van 150 leerlingen zijn er voldoende spelletjes aanwezig, opdat kinderen één op de 

vier keer aan de beurt zijn om een spelletje te lenen. Voor grotere scholen kan het handig zijn 

het assortiment een aantal keer aan te schaffen.

Van sommige spelletjes zijn meer aantallen in het assortiment aanwezig, omdat dit de echte 

hardlopers blijken te zijn. Een jaarlijkse uitbreiding en aanvulling kun je via een abonnement krijgen. 

Om efficiënt de spellen uit te kunnen lenen kan uw school via wijswijs een uitleensysteem 

bestellen. Als u een abonnement afsluit ontvangt u jaarlijks uitbreiding met nieuwe gevalideerde 

spellen en een aanvulling van onderdelen die vaak kwijt raken. Ga voor meer informatie naar 

www.wijswijs.nl. 

speel je wijzer


