
 

 

REKENSPEL: BOKSEN I 

 

Ik ben een fan van spelend leren en altijd op zoek naar nieuwe taal- en 
rekenspellen voor groep 7 en 8. Meestal maak ik ze zelf, maar zo nu en gebruik ik 

een 'echt' spel. 

 

Zo kwam ik ook bij het spel Boksen I van Met Sprongen Vooruit terecht. Het is een 

bordspel om het vermenigvuldigen te oefenen. Ik mocht het een tijdje uitproberen 
in mijn klas. Dit zijn mijn bevindingen. 

 

HET SPEL 

Materialen 

Het spel zit in een houten doos en bestaat uit een spelbord met uitkomsten van 

vermenigvuldigingen er op, een doosje met spelkaarten en drie kleuren fiches. Daarnaast 

hebben de kinderen uitrekenpapier of wisbordjes nodig. Een wisbordje kun je apart bestellen 

door hier te klikken. 
 

 

 

 

 

 

 

Spelregels 

Er zijn drie kleuren fiches, dus je kunt het spel met 2, 3, 4 (twee tweetallen) of 6 (drie 
tweetallen) kinderen spelen. De kinderen krijgen elk zes kaarten waarop een som staat. Om 

beurten mogen ze de som op één kaartje uitrekenen en een fiche op de uitkomst leggen. Het 

doel is om vijf fiches op een rij te krijgen. 

Naast het oplossen van de sommen is er nog een extra spelelement door de speciale kaarten 
die de kinderen kunnen spelen. Zo zijn er een high-five, een low-five en time-out kaarten. 

 

IN DE KLAS 

Verlengde instructie 

Leerlingen van groep 7 of 8 die al jaren telkens aan de verlengde instructie moeten 

deelnemen, zijn dit wel eens zat. Het kan dan helpen om de instructie aantrekkelijk te maken 

middels een spel. Boksen I is heel geschikt voor kinderen die moeite hebben met de grote 

vermenigvuldigingen. 

Ik heb het spel ingezet in mijn verlengde instructie en de vermenigvuldigingen die in het spel 
centraal stonden aangegrepen om handige oplossingsstrategieën bespreekbaar te maken. 

Zelfstandig spelen 

 

De kinderen kunnen het spel in groepjes van 2, 3, 4 of 6 spelen. Je kunt het samen met 
andere spellen inzetten tijdens een spellencircuit of gebruiken voor kinderen die klaar zijn 

met hun rekenwerk. Boksen I kan relatief rustig gespeeld worden, dus de rest van de klas zal 

er geen last van hebben. 

In mijn klas wordt gewerkt met weektaken. De afspraak is dat kinderen die op vrijdag klaar 
zijn met hun weektaak zelf een leerspel mogen uitkiezen. 



 

REACTIES 

Ik vind het leuk dat je bij dit spel ook een beetje 
geluk nodig hebt. Het ligt er maar net aan welke 

kaarten je raapt. Daardoor is het een spannend spel. 

- leerling groep 7 

Je moet wel goed nadenken over de sommen, maar 
het is niet te moeilijk. - leerling groep 8 

Fijn dat het spel in een stevige, houten doos zit. Zo 

zal het er ook na intensief gebruik goed uit blijven 

zien. - juf groep 5/6   

 

MIJN MENING 

Ik was blij verrast toen ik het spel thuis gestuurd kreeg. Een mooie, stevige verpakking en 

een duidelijke beschrijving van de spelregels. De vormgeving is rustig en eenduidig, maar wel 
aantrekkelijk door de vrolijke, felle kleuren. 

Het spel is van een prima niveau voor groep 7 en 8. Het is moeilijk genoeg om leerzaam te 

zijn, maar niet té moeilijk, waardoor de kinderen écht zelfstandig kunnen spelen. 

De kinderen uit mijn klas waren erg enthousiast over het spel. Ik vind het dan ook echt een 

aanrader voor groep 7 en 8.  

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

Klik hier om het spel Boksen I te bestellen. 

Ben je geïnteresseerd in het spel Boksen I, dan is Boksen II vast ook iets voor jou. 

Hier schreef ik ook een review over. 

 

Dit is een gesponsorde review. 

 

 

 

 


