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De koning raakt steeds de tel kwijt. 
Hij wordt héél erg moe van steeds alle goudblokken tellen. 

De kinderen gaan de wanhopige koning helpen. Ze hebben allerlei ideeën…..

HELP…….
ik raak steeds de 

tel kwijt!! 
Wie kan helpen ??
Hoeveel goud heb 

ik?



Heel veel plannen en ideeën...!! 
Er komen prachtige ontwerpen op papier. Van een machine waarmee de 
koning zijn goud kan tellen…. tot een kist waarin de koning direct kan zien 
hoeveel goud hij heeft! Zou de hofingenieur hiermee vooruit kunnen?



De hofingenieur heeft alle ontwerpen bestudeerd. Wat een mooie ideeën! 
Daar kon hij wat mee! Met zijn allen worden enkele ontwerpen bekeken. 

De ontwerpers vertellen erbij!

Wat een 
knappe 

ontwerpers. 

Nog zo’n 
goed 

idee… Van 
wie is dit 
ontwerp?

Kun jij wat 
vertellen 
van jouw 
ontwerp?



De ingenieur is met de ontwerpen van de kinderen aan de slag gegaan. 

Hij heeft een paar nachten in zijn hofschuur doorgewerkt. Hij denkt dat het 
gelukt is om iets te maken waarmee de koning zijn goud goed kan tellen…. 

Julie zijn vast 
super 

nieuwsgierig!
!?!?

Jaaa!

Ja!

Ja..

JA!!

TA…DA..



Een TEL-tafel…een rekentafel!
Het goud van de koning wordt gehaald en in de rekentafel geschud. Hé…….

dat is grappig! Als het goud  handig wordt neerlegd, zie je hoeveel goud het is!

44!



En….de hofingenieur heeft nog meer gemaakt.                                                      

Een rekentafel in het klein : een rekenkistje!

Lijkt me 
handig om de 

kleine 
goudblokjes 
te tellen, juf!

Dat denk 
ik ook, 
Adam!

Wat denken 
jullie….Kunnen 
jullie dit kistje 

gebruiken? 



Voor ieder tweetal  heeft de hofingenieur een rekenkistje meegebracht. 
Vlug…vlug…vlug aan de slag! 

Tellen maar. Handig tellen!  

Waar blijven 
de 

goudblokjes? 
Ik wil 

beginnen!!!

Uitdelen 
maar… 

Voor ieder 
tweetal één 

kistje!



Samen het kistje bekijken, even voelen…. Hoe gaat het kistje open? Hoe dicht? 

Goudstukjes op de bank…….. Beginnen we direct? Of maken we een plan?

Gaat ieder zelf aan de slag? Of doen we het samen én in overleg met elkaar?



Verschillende strategieën! 
Ja, wij zien al heel vlug hoeveel goudblokjes we hebben!

Eh….nee, wij weten het nog niet! Hoe doen de anderen dat toch zo snel? 

Ik heb 4 
rijtjes van 

5…
20 dus!

Ja!
10 rijen 
van 10… 

100!

Eh….

Ja…nog 
meer 

goud!!



De getalwaardekaarten worden erbij gepakt. 

Zo kun je direct aan de koning laten zien hoeveel goud er in de schatkist zit.

Soms wel meer dan 200 goudstukken!!

http://webwinkel.edumat.nl/epages/62049524.sf/nl_NL/?ObjectID=518114&ViewAction=ViewProduct


Samen aan het eind van de les nog even terugblikken.

Super hoor, de rekentafel voor de koning én voor ons het rekenkistje!

Wat zijn wij goede ontwerpers! Wat hebben we in deze les veel ontdekt!

Hoe wisten 
jullie dat zo 

snel ?

Hoe 
deden 
jullie 
dat? 

Wij……
En toen….

http://webwinkel.edumat.nl/epages/62049524.sf/nl_NL/?ObjectID=7578884&ViewAction=ViewProduct
http://webwinkel.edumat.nl/epages/62049524.sf/nl_NL/?ObjectID=7578724&ViewAction=ViewProduct

