
Eurospel [ 20]Handig rekenen met geld tot 20 euro
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Materiaal
• Namaakgeld per speler: 20 x €1; 10 x €2; 4 x €5; 2 x €10; 1 x €20
• 2 dobbelstenen
• Per speler 5 fiches
• Rondje rekenspel: getalkaarten tot 20 (zonder jokers) 
• Zandloper halve/hele minuut

Aantal spelers
2-4

Doel van het spel
Wie het eerst 5 fiches heeft, is winnaar!

Rekendoelen
• Kunnen splitsen en samenstellen van bedragen tot 20 euro
op verschillende manieren

• Handig bij elkaar kunnen tellen van geldbedragen tot 20 euro
• Handig kunnen inwisselen van briefjes en munten
• Kunnen redeneren over het samenstellen en wisselen van
geldbedragen

Getalbegrip
Bij het spelen van Eurospel staat het flexibel samenstellen van
bedragen tot 20 euro met briefjes en munten centraal. Kinderen
moeten hiervoor de waarde van de munten en briefjes kennen
en deze handig bij elkaar kunnen optellen. Het gaat echter
niet alleen om een willekeurige manier van samenstellen van
een bedrag.
Het bedrag dat ze moeten samenstellen (dat op het kaartje
staat) moet met het gegeven aantal stippen dat op de dobbel-
stenen staat. Deze restrictie zorgt ervoor dat kinderen heel
gericht de briefjes/munten moeten kiezen. Het feit dat ze dit
mogen met het aantal van de worp van een van beide dobbel-
stenen of met dat van de stippen op beide stenen samen, biedt
veel mogelijkheden om het spel op verschillende niveaus te
spelen. Een kind kan via trial and error te werk gaan: hoe kan
ik bijvoorbeeld 12 samenstellen met 3 - het aantal stippen op
(een van) de dobbelstenen - munten/briefjes. Zien de leerlingen
dat dit kan met één tientje en twee losse euro's? Maar ook,
dat ze dat briefje van 10 kunnen wisselen voor twee vijfjes en
dat dan het aantal munten weer verminderd kan worden
door één munt van 2 euro te nemen, in plaats van 2 munten
van 1 euro? Begrijpen de kinderen dit inwisselen?
Is het spel te moeilijk, laat het dan zonder dobbelstenen spelen:
wie kan het eerst het bedrag op het kaartje samenstellen? 
Bespreek wel de verschillende manieren. Het spel biedt ook
de mogelijkheid het handig tellen te oefenen, bijvoorbeeld
door te beginnen met het grootste getal (hoogste waarde).
Laat kinderen vooral vertellen hoe ze denken en redeneren.
Juist het redeneren over wat handige strategieën zijn en hoe
je kunt wisselen, maakt dat kinderen intensief bezig zijn met
getalbegrip.

Tip(s)
• Betere rekenaars kunt u ook zonder geld laten spelen.
• Er is een moeilijker variant met bedragen tot 100 (en tot

1000) euro.
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Uitdaging voor de leerlingen Aandachtspunten
Hoe meer sterretjes, hoe moeilijker de vraag
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Eurospel [ 20]Handig rekenen met geld tot 20 euro
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spel 00-00

Vraag 1
Er is zijn een 1 en een 5 gegooid. Het
getal 9 is omgedraaid.
• Met hoeveel briefjes/munten mag je
nu 9 maken?

• Kun je met één briefje 9 maken? 
En met één munt?

• Kan het met 5 briefjes en/of munten?
Hoe?

• Kan het met 6 (5+1)? 

*Vraag 2
Er zijn een 2 en een 3 gegooid. Het
getal 15 is omgedraaid.
• Met hoeveel briefjes/munten mag je
15 maken?

• Hoe kun je met 3 briefjes/munten 
15 maken?  

• En hoe kan het met 5 briefjes/munten?
Bedenk meer manieren.

**Vraag 3
Het getal 7 is omgedraaid. Op de 
dobbelstenen zie je vraagtekens. 
• Wat moet er op de dobbelstenen
staan om 7 euro te kunnen maken?

• Kan het met één dobbelsteen? Wat
staat er dan op die ene dobbelsteen?
En welke briefjes/munten pak je dan?

• Kan het ook met twee dobbelstenen?
Wat moet daar dan bijvoorbeeld op
staan? Bedenk meer mogelijkheden.

**Vraag 4
Op de dobbelstenen zie je vraagtekens.
Op de getalkaart staat 17.
• Leg met zo min mogelijk briefjes/
munten 17 euro. Wat moet dan op de
dobbelstenen staan?

• Kun je 17 leggen als je dubbel 6 gooit?
Hoe?

• Bedenk zoveel mogelijk manieren om
17 te leggen. Schrijf op wat er dan op
de dobbelstenen moet staan.

Met deze situatie kunt u nagaan of de
leerling op heel elementair niveau 
bedragen kan samenstellen. 
Begrijpt de leerling dat hij de waarde
van briefjes en munten bij elkaar op
moet tellen? Kan hij ze bij elkaar zoeken
en tegelijk samenvoegen? In hoeverre kan
hij het uit het hoofd? In hoeverre gaat
het beredeneerd of via vrij proberen?

Het gaat hier om dezelfde aspecten als
bij de vorige situatie, alleen is het bedrag
hoger en zijn er meer mogelijkheden.
De vraag is ook in hoeverre een leerling
in staat is meer manieren te bedenken
en of hij daarbij ook gebruik maakt van
inwisselen: één van 10 kun je wisselen
voor 2 van 5, enz.

Ook bij deze situatie staat het op 
verschillende manieren samenstellen van
7 euro centraal. Maar daarbij moeten de
kinderen ook rekening houden met wat
aan stippen op de dobbelstenen moet
staan. Kijk hoe ze te werk gaan, stel vast
in hoeverre ze flexibel bedragen samen-
stellen en (in)wisselen. Zoeken ze vanuit
een oplossing naar nieuwe oplossingen of
beginnen ze opnieuw? Welke redenerin-
gen gebruikt de leerling? In hoeverre
kan hij dit ook uit het hoofd?

In deze situatie komen dezelfde vragen
als hierboven naar voren, alleen is het
bedrag een stuk groter en zijn er ook veel
meer mogelijkheden. Hoe gaat de leerling
te werk? Zit er systematiek in zijn 
handelen en denken? Maakt hij gebruik
van de inwisselbaarheid (2 briefjes van 5
is evenveel als 1 briefje van 10)? Ga na
hoe ver de leerling komt in het zoeken
naar alle mogelijkheden.
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