
 

REEKSEN 

Patronen leggen is een bekende oefening in de onderbouw. Dit komt op veel manieren terug in je 
onderwijs. In deze lesbrief richten we ons op het leggen van reeksen. Er is, zeker in kleutergroepen, 
veel ontwikkelingsmateriaal te vinden, waarbij het leggen van reeksen centraal staat. Ook in groep 
3 en 4 komen reeksen terug, bijvoorbeeld bij getalreeksen.  

Bouwstenen Computational Thinking 

● Patronen 
● Decompositie 
● Abstractie 
● Algoritme 
● Debugging 

 

Wat is Reeksen Leggen? 

Een reeks is een rij van dingen die elkaar op elkaar volgen. Dit kan een opeenvolging zijn van vormen, 
kleuren, cijfers, letter enz. De leerlingen leren hierdoor stapsgewijs te werk te gaan en logisch na te 
denken.  
 

 
 
   

 



 

 

Voorbereiding 

Benodigdheden: 

● Digibord 
● Prowise Presenter (u kunt een gratis account aanmaken) 
● Prowise presentatie: 

https://presenter.prowise.com/share_AUuJ942H7wjOZ9dblnzoxIrQH5wipJN1nHJvLL
DRHxqr6TSqHRfEkXf2bbkRu8Si  

● evt. Aanvullend materiaal uit de klas 

Lesopbouw 

Introductie en kern:  
Vertel kort dat jullie vandaag met reeksen aan de slag gaan. 
 
Prowise Presentatie dia 2 t/m 4 zijn voor groep 1-2. 
In de Prowise Presentatie staat een tools klaar waarmee je klassikaal of in een kleine kring kunt laten 
zien wat een reeks is. Via het tandwiel in de presentatie kun je de moeilijkheidsgraad aanpassen. Laat 
ook de leerlingen zien dat ze daar de instellingen kunnen aanpassen.  
Hierna kunnen de leerlingen in tweetallen zelfstandig aan de slag tijdens een werkles.  
 
Prowise Presentatie dia 4 t/m 8 zijn voor groep 3-4. 
In de Prowise Presentatie staan een aantal cijferreeksen klaar. Bij elke cijferreeks is er een andere 
sprong gebruikt. Probeer met je groep te ontdekken welk antwoord goed is. Door het antwoord aan te 
klikken, wordt duidelijk of het antwoord juist is.  
 
 
Afronding: 
Tijdens de afronding staat het reflecteren centraal. De afronding kan evt. op een later tijdstip 
plaatsvinden als meerdere leerlingen aan de slag zijn geweest met de reeksen. Tijdens het 
nabespreken kunnen de volgende vragen gesteld worden: 

● Wat heb je geleerd? 
● Hoe pak je het aan? 
● Wat heb je gedaan toen het niet lukte? 
● Wat zou je een volgende keer weer doen / anders doen? 
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