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Korte beschrijving van het spel
Isis & Osiris bestaat uit een speelbord met 6x6 vakjes, 22 
kartonnen Isistegels, waarop getallen staan. Verder zijn er 4 
keer 8 spelersstukken in verschillende 4 kleuren. Iedere speler 
krijgt een aantal speelstukken van zijn kleur en trekt een aan-
tal Isistegels. Op deze Isistegels staan blauwe positieve getal-
len (+1,+2,+3,+4) of rode negatieve getallen (-1,-2,-3,-4). De 
spelers mogen hun getallen níet zien.
De spelers spelen om de beurt. Bij elke beurt mag een speler 
een Isistegel op het speelbord leggen of een speelstuk van zijn 
kleur. Als hij een Isistegel neerlegt, laat hij eerst het getal zien 
dat op deze tegel staat. Heeft iedereen het gezien, dan wordt 
het Isisstuk met het getal naar beneden op een vak naar keuze 
gelegd. Alle spelers moeten dus goed onthouden welk getal 
er ligt.
Het doel van het spel is om het eind de meeste punten te 
hebben. Die punten verzamel je tijdens het spel. Maar let op, 
er zijn minpunten en pluspunten. Aan het einde van het spel 
heeft iedere speler de opgetelde waarde van de tegels die hori-
zontaal en vertikaal aan zijn Isistegels grenzen.

De puntentelling voor de speler hiernaast is: +1, +3, -2 en 
-4. Dat levert in totaal -2 op. Zo worden alle waarden bij alle 
tegels op het bord geteld.
Tijdens het spel moeten de spelers dus goed kiezen waar 
ze hun speelstukken en Isistegels neerleggen. Legt iemand 
een Isistegel met +4 neer, dan willen de spelers daar graag 
naast liggen. Trek je een tegel met -4, dan leg je die graag 
naast het speelstuk van de tegenstander en niet naast je eigen 
spelstukken. Omdat de Isistegels omgekeerd liggen, moet je 
goed onthouden, waar welke tegel ligt, zodat je de kans dat 
je naast een tegel met een negatief getal gaat liggen, zo klein 
mogelijk houdt. Tijdens het spel gaat het dus om onthouden 
en handig spelen, om veel pluspunten en weinig minpunten 
te verzamelen, maar de ander wel minpunten te bezorgen. 
Het spel is afgelopen als alle vakjes bezet zijn. Alle Isistegels 
worden omgedraaid en alle scores geteld. Wie dan de meeste 
pluspunten heeft, is winnaar.

Isis & Osiris en rekenen-wiskunde
Je zou verwachten dat het spel te maken heeft met het oude 
Egypte en met de toen gebruikte tekens en symbolen. Dat is 
niet zo. Het is een leuke context, maar die speelt geen rol.
Binnen dit spel maken kinderen op een natuurlijke manier 
kennis met negatieve getallen, hier in de context van min-
punten. Ze moeten de waarde van scores optellen, waardoor 
bijvoorbeeld negatieve en positieve getallen samengenomen 
worden. Bij het spel zit een scorebord, waarop de stand kan 
worden bijgehouden op een getallenlijn van +20 tot -20, met 
een natuurlijke overgang bij 0. Kinderen leren ook redeneren 
en compenseren: +2 en -2 vallen tegen elkaar weg: +2 en -4 
leveren -2 op. Dit spel biedt aanleiding voor een doordenking 
van de getallenrij en het rekenen met deze getallen. Daarnaast 

vraagt het spel logisch redeneren, concentratie en geheugen. 
Je hoeft niet goed in rekenen te zijn om dit spel te kunnen 
spelen, daarom is het voor alle niveaus geschikt.

Wat vinden ze er zelf van?
Pim: “Ik vind het zo leuk van Isis & Osiris dat je veel moet ont-
houden en de ander lekker mag plagen. Ik vind het leuk als ik -4 
heb, want die kan ik dan naast de stenen van een andere speler 
leggen. Je moet wel blijven opletten want soms vergeet je wat er 
op de Isistegel staat en dan kom je er aan het eind van het spel 
achter, dat je naast een tegel met minpunten bent gaan liggen.”
Het aardige van dit spel is ook dat het spannend blijft tot het 
eind. Je kunt soms denken dat je goed gespeeld hebt, en dan 
merk je dat je heel veel minpunten hebt. En omgekeerd! Een 
kort snel spel, dat kinderen graag tussendoor even pakken.

Iets voor de rekenles?
Isis & Osiris is een spel met eenvoudige spelregels en dat je in 
10-15 minuten speelt. Mooi en degelijke materiaal. Het bevat 
reken-wiskundige elementen. Een combinatie van tactiek 

en geluk. Het spel is inhoudelijk geen topper vind ik, maar 
juist omdat het een bijzonder rekendomein aanspreekt, het 
werken met negatieve en positieve getallen, toch boeiend en 
zeker geschikt voor de rekenles.

Gegevens
Materiaal: Isis & Osiris
Doelgroep: vanaf groep 4
Aantal spelers: 2-4
Duur: ± 15 minuten
Uitgeverij: 999 Games bv
Richtprijs: ±  12,50
Te koop bij: speelgoed- en spellenwinkels

Heb je zelf suggesties voor en/of ervaringen bij dit spel of andere 
spellen, mail het dan: a.noteboom@slo.nl

 in de rekenles




