
 

 

REKENSPEL: BOKSEN II 

 

Nadat ik het spel Boksen I had uitgeprobeerd, was ik ook benieuwd naar Boksen II. 
Dit spel gaat verder waar het eerste spel stopte. 

 

HET SPEL 

Overeenkomsten 

De spelregels van Boksen II zijn eigenlijk 
precies hetzelfde als die van Boksen I. Ook 

het uiterlijk van het spel is vergelijkbaar, op 

de kleur na. 

Verschillen 

Waar Boksen I zich enkel en alleen op de 

grote vermenigvuldigingen richt, is het spel 

Boksen II veel breder. Er wordt ingegaan op 

allerlei grote basisbewerkingen, zoals: 
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen 

en rekenen met breuken.   

                            

TIPS 

Laat het spel in combinatiegroepen in teams spelen. In elk team is één kind verantwoordelijk 

voor de plus- en minsommen, één kind voor de delingen en vermenigvuldigingen en één kind 

voor de breuken. Zo wordt het spel adaptief. 

Bij de spelregels staat aangegeven dat de kinderen vijf fiches aaneengesloten op het bord 

moeten krijgen. In mijn groep maakten de kinderen het moeilijker door alleen rechte rijen 
(verticaal, horizontaal en diagonaal) goed te tellen. Maak zelf een keuze en beïnvloed de 

moeilijkheid van het spel. 

En ten slotte nog een tip van mijn leerlingen, geschikt voor zowel Boksen I als Boksen II: wil 

je het spel spannender maken, pak er dan een zandlopertje bij. De som moet opgelost zijn 
voor de tijd om is. 

 

MIJN MENING 

Ik vind het fijn dat beide spellen - Boksen I en Boksen II - van dezelfde structuur uitgaan. 
Hierdoor hoef je als leerkracht het nieuwe spel niet meer uit te leggen, maar is het gelijk 

duidelijk voor je leerlingen. 

Dat Boksen II ingaat op meerdere verschillende basisbewerkingen, maakt dat het 

uitdagender is voor de leerlingen. Ze moeten snel schakelen tussen verschillende strategieën 

en herhalen zo op een speelse manier belangrijke leerstof. 

Het is erg moeilijk om geschikte leerspellen te vinden voor de groepen 7 en 8. Boksen II 

voldoet, aan alle eisen die ik aan zo'n spel stel. Het is leuk, zodat de kinderen gemotiveerd 

worden spelend te leren en het kan tegelijkertijd gericht ingezet worden om de doelen van 

groep 7 en 8 te behalen. 

Klik hier om de website www.metsprongenvooruit.nl te bezoeken. 

Klik hier om het spel Boksen II te bestellen. 

 

Dit is een gesponsorde review. 
 


