
Onderwijs Maak Je Samen

E E N  T R E I N  VA N  B R E E D  N A A R  S M A L
Doel: 
• De kinderen leren wiskunde taal gebruiken. Ze vergelijken groottes en passen de begrippen ‘smal’ en ‘breed’ toe.  

Organisatie:
• Je kunt deze activiteit met de hele groep doen of met een kleinere groep.
• Je hebt stroken nodig die gesneden zijn in verschillende breedtes (van smal naar breder). 

DenkBeeld:
• Trein:

• Volgorde aanbrengen.
• Ordenen van informatie.
• De denkvaardigheid seriëren.

Activiteit: 
1. Vraag aan de kinderen of ze wel eens in 

een echte trein hebben gezeten? Laat 
de kinderen hun ervaringen vertellen. 
Vraag daarna of je zomaar in een trein 
mag zitten?
Bespreek met de kinderen dat je altijd 
een instapkaart moet hebben die je 
aan de conducteur laat zien. Hij of zij 
kan dan zien of je betaalt hebt voor de 
treinreis. 

2. Vertel dat zij vandaag ook met de trein 
ergens heen gaan! Iedereen krijgt een 
speciale instapkaart. Geef elk kind een instapkaart. Van tevoren heb je stroken gesneden die verschillende breedtes 
hebben (van smal naar breed). Deze stroken zijn de instapkaarten. 

3. Je vertelt dat de breedste instapkaart vooraan in de trein mag zitten. Personen met de smalste instapkaart moeten 
helemaal achteraan in de trein zitten. Dus hoe breder je instapkaart, hoe verder naar voren je mag lopen in de trein. 

4. Laat de kinderen door middel van enkele voorbeelden ervaren wat smal en breed betekent. Wellicht komen de 
kinderen zelf met voorbeelden van materialen die ze in de klas zien en waarmee ze smal en breed kunnen toelichten. 

5. Laat de kinderen nu op volgorde zitten in de trein. Om de beurt ‘stappen ze in’ en zoeken ze de juiste stoel (het is 
handig om van tevoren al enkele stoelen achter elkaar te zetten). Kinderen moeten nu zelf kritisch kijken naar hun 
instapkaart en moeten zelf bedenken waar ze ongeveer in de trein moeten zitten. Ze mogen daarbij natuurlijk naar 
elkaars instapkaarten kijken en deze vergelijken. Ze gebruiken hierdoor een aantal denkvaardigheden zoals: seriëren 
en overeenkomsten/verschillen ontdekken. 

6. Bespreek achteraf wat de kinderen nu geleerd en gedaan hebben.

TREIN Volgorde

Eerst ... , dan ...

Ontwikkeld in samenwerking met

D E N K R A A M


