
UPGRADE NAAR SCOODLE SPRINT

Met Scoodle Sprint krijg je alle materialen van Scoodle Kick met daarbovenop toegang  
tot een uitgebreid zorgpakket. Je krijgt nog meer differentiatiemogelijkheden op zowel  
school- als klasniveau zodat jij je leerlingen optimaal kan ondersteunen.

 y Alle correctiesleutels van de werkboeken
 y Handige remediëringsmodule: geef na de toets de punten in en krijg een 

differentiatiebundel op maat van elke leerling
 y Kanjerwerkboek ifv. huiswerk en voorbereidingen toets (incl. correctiesleutel)
 y Toegang tot de lerarenkits van De Wiskanjers Twist en Schoolzorg
 y Per week een automatisatieblaadje
 y Uitgebreid aanbod aan klaszorgmateriaal per leerjaar  

naast ook stappenplannen, hulpkaarten en contextoefeningen.

AUTOMATISATIEBLAADJES 

De automatisatieblaadjes van De Wiskanjers zijn driloefeningen die inzetten op het 
automatiseren van rekenvaardigheden en het vastzetten van de leerstof. De inhoud kan 
leerstof zijn die in voorgaande weken aan bod kwam of kan parate kennis zijn waarbij leerstof  
van vorige blokken of leerjaren wordt ingeoefend. 

Op het einde van elk blaadje evalueert de leerling zichzelf door aan  
te geven hoe het verlopen is. Hij noteert of hij al dan niet hulp nodig had.  

Ook ouders kunnen feedback geven over het verloop ervan.

DE WISKANJERS KLASZORG 

De Wiskanjers Klaszorg bevat per leerjaar kant-en-klaar materiaal  
om elke leerling het juiste duwtje in de rug te geven:
 y Stappenplannen
 y Hulpkaarten
 y Contextoefeningen
 y Remediëringsoefeningen bij toetsen

Je kan de map ook op papier kopen. 
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OOK KANJERS IN DE KLEUTERKLAS

WISKRACHT

Met Wiskracht werken alle kleuters op een fijne manier 
aan wiskunde én leg je een grondige basis voor het eerste 
leerjaar. Je gaat aan de slag met uitdagende activiteiten voor 
getallenkennis en bewerkingen, meetkunde en metend 
rekenen. 

Via Scoodle (iOmniwize en iKklik) vind je na activatie van je 
lerarenkit per activiteit je leerplandoelen en alle materialen 
(vertelplaten, liedjes ...).

Gaan jullie als GO!-school aan de slag met de didactische 
cahiers en de ijsbergen? In de loop van november vind je in 
de lerarenkit extra activiteiten helemaal in lijn met de 
kleuterdoelen uit de cahiers.

PLUCHE FIGUREN WISKRACHT

Een aantal figuren in pluche staan centraal bij de activiteiten. Deze handpoppen worden  
gebruikt in Wiskracht én in het eerste leerjaar van De Wiskanjers. Een langzame overgang  
tussen K3 en L1, ook dat kan!

Dit pakket bestaat uit:
 y Tientje Tel en haar getallenhuis (getallenkennis en bewerkingen)
 y Leo Maat en Sis de slang (metend rekenen)
 y Kabouter Bob en Kobe de spin (meetkunde)
 y Vormenhuis
 y Cijferzak
 y Meetslangetjes

www.dewiskanjers.be
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Wiskundige initatie aanpakken in de kleuterklas is vaak niet evident. En dat zou 
het wel moeten zijn, want wiskunde is immers overal in de klas. In het aantal 
autootjes, de eikels die je verzamelt tijdens een boswandeling, in het sorteren 
van de kleertjes in de poppenhoek…
 
In Wiskracht gaan we uit van de 3 deeldomeinen: getallenkennis en bewerkingen, 
meten en meetkunde.
Deze 3 bundels bevatten elk 10 uitgewerkte wiskundige activiteiten om te werken 
aan dit wiskundige bewustzijn in de derde kleuterklas. Stap voor stap begeleid je 
je kleuters in het ervaren en experimen-teren met getallen, vormen, maateen-
heden, op een manier die voor hen zeer makkelijk te begrijpen is. De activiteiten 
zijn ook makkelijk toe te passen in elke klassituatie.
Deze activiteiten hebben elk een zeer korte voorbereidingstijd en vragen zeer 
weinig extra inspanning van jou als leerkracht.
Centraal bij de activiteiten staan een aantal figuren in pluche. 6 originele 
liedjes zorgen voor een extra herkenbaarheid op de klasvloer. Bij de 
activiteiten zijn telkens een aantal kopieer-bladen voorzien, wat ook 
de voorbereidingstijd voor jou als leerkracht flink reduceert.

Inhoud ringmap
-  30 uitgewerkte activiteiten
-  kopieerbladen
-  cd met 6 originele liedjes

Auteurs: An Baeyens, Georgette Jacobs, Antoine Lievens
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KLEUTERKLAS MATERIALEN OM JE KLAS  
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+ nog meer ondersteuning =



MAAK VAN ELK KIND EEN WISKANJER

EVEN OPFRISSEN: WAT IS BASISMATERIAAL? 

Niveauverschillen zijn er in élke klas.  
Daarom wil De Wiskanjers je zo goed mogelijk ondersteunen bij het realiseren van een 
geïntegreerde aanpak waarbij elke leerling optimale ontwikkelkansen krijgt. Zo vind je in je 
basismateriaal heel wat (digitale) gedifferentieerde oefeningen, herhalingslessen op maat  
en instructiefilmpjes terug.

Maar er is meer … kies uit ons aanbod wat werkt voor jouw klas!

Om nog beter in te spelen op jouw klaspraktijk, kun je naast het basismateriaal ook kiezen  
uit een uitgebreid aanbod aan extra ondersteunend materiaal. Deze hulpmiddelen zijn op  
papier en/of digitaal beschikbaar.

Aan jou de keuze wat bij jouw leerlingen en school past!

In deze brochure vind je een beknopt overzicht  
van al onze Wiskanjermaterialen. 
Voor nog meer info en voorbeeldmateriaal neem  
een kijkje op www.dewiskanjers.be.

SCOODLE
KICK

SCOODLE KICK 

Alles wat je nodig hebt om met de methode te starten:
• Werkboeken 
• Handleidingen

Je lerarenkit Digitaal oefenplatform  

• Digitale handleiding • Gedifferentieerde lesoefeningen
• Kopieerbladen en bijlagen • Extra driloefeningen
• Bewerkbare toetsen • Geïntegreerde zoekmodule Wizenoze
• Bordboeken en bordlessen • Instructiefilmpjes
• Digitale huistaken inplannen
• Digitale toetsen (waar mogelijk)  

inplannen

+
+

HANDIGE PLUS-PRODUCTEN VOOR IN DE KLAS

KANJERWERKBOEK

Het kanjer huiswerkboekje bestaat uit 8 taken per blok,  
die perfect aansluiten bij de les, en is ideaal als huiswerk  
of ter voorbereiding van de toets. 

Dit handig scheurwerkblok bevat per taak 1 werkblad  
met regelmatig een verwijzing naareen onthoudkader  
of een QR-code met een filmpje.

HET MEETBOEKJE

Het meetboekje groeit mee met jouw leerling van het eerste 
tot het zesde leerjaar. Meten is meer dan het leren kennen van 
maten en het leren meten met meetinstrumenten. Je leerlingen 
moeten een gevoel ontwikkelen voor lengte, inhoud en gewicht. 

In dit referentieboek leggen je leerlingen hun metingen vast 
over hun eigen lengte en gewicht, maar ook uit de eigen leer- en 
leefomgeving. In de derde graad gaan we er mee aan de slag in 
grafieken en tabellen.

KAARTENBOX 

Per leerjaar beschik je over drie boxen met 
creatieve opdrachtkaarten. Je daagt je 
leerlingen uit op elk niveau want per les is er 
een opdrachtkaart met een aanloop-, kern- en 
uitdagingsoefening.

Met de kaartenboxen bevorder je het zelfstandig werken en leren leren.  
De oplossingen staan telkens op de achterzijde (= zelfcontrole).  
Ideaal als contract- of hoekenwerk!
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Dit meetboekje maakt deel uit van de reeks van de Wiskanjers, onze nieuwe wiskundemethode.
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ONTHOUDBOEK

Alle onthoudkaders uit de  
werkboeken zijn verzameld in een 
onthoudboekje per leerjaar. 

Deze handige staander voor op de 
lessenaar bevordert het zelfstandig 
werken en is een handig referentiemiddel bij huiswerk of de voorbereiding van toetsen. 
Formaat: 165 x 210 cm

DE WISKANJERS SCHOOLZORG

De Wiskanjers Schoolzorg 
bestaat uit 13 mappen die niet 
leerjaargebonden zijn.  
De vaste structuur van de prikkelarme 
werkbladen helpt leerlingen 
zelfstandig te werken.

De mappen bevatten alle minimumdoelen die leerlingen moeten verwerven om op het 
einde van de lagere school een getuigschrift te behalen. Ideaal om in te zetten voor fase 2 
(remediëringsmateriaal bij bepaald wiskundedomein) en fase 3 (individueel leertraject opstellen) 
van het zorgcontinuüm.

DE WISKANJERS TWIST

Sterke rekenaars kunnen aan de slag met een compacte route  
en maken zo op maat oefeningen bij de methode De 
Wiskanjers. Zijn die oefeningen goed dan stappen ze over 
naar De Wiskanjers Twist. Op deze manier blijven je sterke 
rekenaars betrokken bij het klasgebeuren, kun je snel 
inspelen op hun mogelijke tekorten én moet je geen pre-
toetsen afnemen. 3 vliegen in 1 klap!

De Wiskanjers Twist bevat extra uitdagende opdrachten: 
nadenken over oplossingsstrategieën, op zoek op het internet, 
zelf opdrachten bedenken en creatieve oefeningen maken.
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WISKRACHT

Met Wiskracht werken alle kleuters op een fijne manier 
aan wiskunde én leg je een grondige basis voor het eerste 
leerjaar. Je gaat aan de slag met uitdagende activiteiten voor 
getallenkennis en bewerkingen, meetkunde en metend 
rekenen. 

Via Scoodle (iOmniwize en iKklik) vind je na activatie van je 
lerarenkit per activiteit je leerplandoelen en alle materialen 
(vertelplaten, liedjes ...).

Gaan jullie als GO!-school aan de slag met de didactische 
cahiers en de ijsbergen? In de loop van november vind je in 
de lerarenkit extra activiteiten helemaal in lijn met de 
kleuterdoelen uit de cahiers.

PLUCHE FIGUREN WISKRACHT

Een aantal figuren in pluche staan centraal bij de activiteiten. Deze handpoppen worden  
gebruikt in Wiskracht én in het eerste leerjaar van De Wiskanjers. Een langzame overgang  
tussen K3 en L1, ook dat kan!

Dit pakket bestaat uit:
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je kleuters in het ervaren en experimen-teren met getallen, vormen, maateen-
heden, op een manier die voor hen zeer makkelijk te begrijpen is. De activiteiten 
zijn ook makkelijk toe te passen in elke klassituatie.
Deze activiteiten hebben elk een zeer korte voorbereidingstijd en vragen zeer 
weinig extra inspanning van jou als leerkracht.
Centraal bij de activiteiten staan een aantal figuren in pluche. 6 originele 
liedjes zorgen voor een extra herkenbaarheid op de klasvloer. Bij de 
activiteiten zijn telkens een aantal kopieer-bladen voorzien, wat ook 
de voorbereidingstijd voor jou als leerkracht flink reduceert.
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MAAK VAN ELK KIND EEN WISKANJER

EVEN OPFRISSEN: WAT IS BASISMATERIAAL? 

Niveauverschillen zijn er in élke klas.  
Daarom wil De Wiskanjers je zo goed mogelijk ondersteunen bij het realiseren van een 
geïntegreerde aanpak waarbij elke leerling optimale ontwikkelkansen krijgt. Zo vind je in je 
basismateriaal heel wat (digitale) gedifferentieerde oefeningen, herhalingslessen op maat  
en instructiefilmpjes terug.

Maar er is meer … kies uit ons aanbod wat werkt voor jouw klas!

Om nog beter in te spelen op jouw klaspraktijk, kun je naast het basismateriaal ook kiezen  
uit een uitgebreid aanbod aan extra ondersteunend materiaal. Deze hulpmiddelen zijn op  
papier en/of digitaal beschikbaar.

Aan jou de keuze wat bij jouw leerlingen en school past!

In deze brochure vind je een beknopt overzicht  
van al onze Wiskanjermaterialen. 
Voor nog meer info en voorbeeldmateriaal neem  
een kijkje op www.dewiskanjers.be.

SCOODLE
KICK

SCOODLE KICK 

Alles wat je nodig hebt om met de methode te starten:
• Werkboeken 
• Handleidingen

Je lerarenkit Digitaal oefenplatform  

• Digitale handleiding • Gedifferentieerde lesoefeningen
• Kopieerbladen en bijlagen • Extra driloefeningen
• Bewerkbare toetsen • Geïntegreerde zoekmodule Wizenoze
• Bordboeken en bordlessen • Instructiefilmpjes
• Digitale huistaken inplannen
• Digitale toetsen (waar mogelijk)  

inplannen

+
+

HANDIGE PLUS-PRODUCTEN VOOR IN DE KLAS

KANJERWERKBOEK

Het kanjer huiswerkboekje bestaat uit 8 taken per blok,  
die perfect aansluiten bij de les, en is ideaal als huiswerk  
of ter voorbereiding van de toets. 

Dit handig scheurwerkblok bevat per taak 1 werkblad  
met regelmatig een verwijzing naareen onthoudkader  
of een QR-code met een filmpje.

HET MEETBOEKJE

Het meetboekje groeit mee met jouw leerling van het eerste 
tot het zesde leerjaar. Meten is meer dan het leren kennen van 
maten en het leren meten met meetinstrumenten. Je leerlingen 
moeten een gevoel ontwikkelen voor lengte, inhoud en gewicht. 

In dit referentieboek leggen je leerlingen hun metingen vast 
over hun eigen lengte en gewicht, maar ook uit de eigen leer- en 
leefomgeving. In de derde graad gaan we er mee aan de slag in 
grafieken en tabellen.

KAARTENBOX 

Per leerjaar beschik je over drie boxen met 
creatieve opdrachtkaarten. Je daagt je 
leerlingen uit op elk niveau want per les is er 
een opdrachtkaart met een aanloop-, kern- en 
uitdagingsoefening.

Met de kaartenboxen bevorder je het zelfstandig werken en leren leren.  
De oplossingen staan telkens op de achterzijde (= zelfcontrole).  
Ideaal als contract- of hoekenwerk!
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ONTHOUDBOEK

Alle onthoudkaders uit de  
werkboeken zijn verzameld in een 
onthoudboekje per leerjaar. 

Deze handige staander voor op de 
lessenaar bevordert het zelfstandig 
werken en is een handig referentiemiddel bij huiswerk of de voorbereiding van toetsen. 
Formaat: 165 x 210 cm

DE WISKANJERS SCHOOLZORG

De Wiskanjers Schoolzorg 
bestaat uit 13 mappen die niet 
leerjaargebonden zijn.  
De vaste structuur van de prikkelarme 
werkbladen helpt leerlingen 
zelfstandig te werken.

De mappen bevatten alle minimumdoelen die leerlingen moeten verwerven om op het 
einde van de lagere school een getuigschrift te behalen. Ideaal om in te zetten voor fase 2 
(remediëringsmateriaal bij bepaald wiskundedomein) en fase 3 (individueel leertraject opstellen) 
van het zorgcontinuüm.

DE WISKANJERS TWIST

Sterke rekenaars kunnen aan de slag met een compacte route  
en maken zo op maat oefeningen bij de methode De 
Wiskanjers. Zijn die oefeningen goed dan stappen ze over 
naar De Wiskanjers Twist. Op deze manier blijven je sterke 
rekenaars betrokken bij het klasgebeuren, kun je snel 
inspelen op hun mogelijke tekorten én moet je geen pre-
toetsen afnemen. 3 vliegen in 1 klap!

De Wiskanjers Twist bevat extra uitdagende opdrachten: 
nadenken over oplossingsstrategieën, op zoek op het internet, 
zelf opdrachten bedenken en creatieve oefeningen maken.
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papier en/of digitaal beschikbaar.

Aan jou de keuze wat bij jouw leerlingen en school past!

In deze brochure vind je een beknopt overzicht  
van al onze Wiskanjermaterialen. 
Voor nog meer info en voorbeeldmateriaal neem  
een kijkje op www.dewiskanjers.be.
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ISBN 978-90-301-4543-1

9 789030 145431

ONTHOUDBOEK

Alle onthoudkaders uit de  
werkboeken zijn verzameld in een 
onthoudboekje per leerjaar. 

Deze handige staander voor op de 
lessenaar bevordert het zelfstandig 
werken en is een handig referentiemiddel bij huiswerk of de voorbereiding van toetsen. 
Formaat: 165 x 210 cm

DE WISKANJERS SCHOOLZORG

De Wiskanjers Schoolzorg 
bestaat uit 13 mappen die niet 
leerjaargebonden zijn.  
De vaste structuur van de prikkelarme 
werkbladen helpt leerlingen 
zelfstandig te werken.

De mappen bevatten alle minimumdoelen die leerlingen moeten verwerven om op het 
einde van de lagere school een getuigschrift te behalen. Ideaal om in te zetten voor fase 2 
(remediëringsmateriaal bij bepaald wiskundedomein) en fase 3 (individueel leertraject opstellen) 
van het zorgcontinuüm.

DE WISKANJERS TWIST

Sterke rekenaars kunnen aan de slag met een compacte route  
en maken zo op maat oefeningen bij de methode De 
Wiskanjers. Zijn die oefeningen goed dan stappen ze over 
naar De Wiskanjers Twist. Op deze manier blijven je sterke 
rekenaars betrokken bij het klasgebeuren, kun je snel 
inspelen op hun mogelijke tekorten én moet je geen pre-
toetsen afnemen. 3 vliegen in 1 klap!

De Wiskanjers Twist bevat extra uitdagende opdrachten: 
nadenken over oplossingsstrategieën, op zoek op het internet, 
zelf opdrachten bedenken en creatieve oefeningen maken.



UPGRADE NAAR SCOODLE SPRINT

Met Scoodle Sprint krijg je alle materialen van Scoodle Kick met daarbovenop toegang  
tot een uitgebreid zorgpakket. Je krijgt nog meer differentiatiemogelijkheden op zowel  
school- als klasniveau zodat jij je leerlingen optimaal kan ondersteunen.

 y Alle correctiesleutels van de werkboeken
 y Handige remediëringsmodule: geef na de toets de punten in en krijg een 

differentiatiebundel op maat van elke leerling
 y Kanjerwerkboek ifv. huiswerk en voorbereidingen toets (incl. correctiesleutel)
 y Toegang tot de lerarenkits van De Wiskanjers Twist en Schoolzorg
 y Per week een automatisatieblaadje
 y Uitgebreid aanbod aan klaszorgmateriaal per leerjaar  

naast ook stappenplannen, hulpkaarten en contextoefeningen.

AUTOMATISATIEBLAADJES 

De automatisatieblaadjes van De Wiskanjers zijn driloefeningen die inzetten op het 
automatiseren van rekenvaardigheden en het vastzetten van de leerstof. De inhoud kan 
leerstof zijn die in voorgaande weken aan bod kwam of kan parate kennis zijn waarbij leerstof  
van vorige blokken of leerjaren wordt ingeoefend. 

Op het einde van elk blaadje evalueert de leerling zichzelf door aan  
te geven hoe het verlopen is. Hij noteert of hij al dan niet hulp nodig had.  

Ook ouders kunnen feedback geven over het verloop ervan.

DE WISKANJERS KLASZORG 

De Wiskanjers Klaszorg bevat per leerjaar kant-en-klaar materiaal  
om elke leerling het juiste duwtje in de rug te geven:
 y Stappenplannen
 y Hulpkaarten
 y Contextoefeningen
 y Remediëringsoefeningen bij toetsen

Je kan de map ook op papier kopen. 
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ISBN 978-90-301-4561-5

9 789030 145615

www.dewiskanjers.beBekijk de voorbeeldpagina’s op www.plantyn.com/zorg.

OOK KANJERS IN DE KLEUTERKLAS

WISKRACHT

Met Wiskracht werken alle kleuters op een fijne manier 
aan wiskunde én leg je een grondige basis voor het eerste 
leerjaar. Je gaat aan de slag met uitdagende activiteiten voor 
getallenkennis en bewerkingen, meetkunde en metend 
rekenen. 

Via Scoodle (iOmniwize en iKklik) vind je na activatie van je 
lerarenkit per activiteit je leerplandoelen en alle materialen 
(vertelplaten, liedjes ...).

Gaan jullie als GO!-school aan de slag met de didactische 
cahiers en de ijsbergen? In de loop van november vind je in 
de lerarenkit extra activiteiten helemaal in lijn met de 
kleuterdoelen uit de cahiers.

PLUCHE FIGUREN WISKRACHT

Een aantal figuren in pluche staan centraal bij de activiteiten. Deze handpoppen worden  
gebruikt in Wiskracht én in het eerste leerjaar van De Wiskanjers. Een langzame overgang  
tussen K3 en L1, ook dat kan!

Dit pakket bestaat uit:
 y Tientje Tel en haar getallenhuis (getallenkennis en bewerkingen)
 y Leo Maat en Sis de slang (metend rekenen)
 y Kabouter Bob en Kobe de spin (meetkunde)
 y Vormenhuis
 y Cijferzak
 y Meetslangetjes

www.dewiskanjers.be
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Wiskundige initatie aanpakken in de kleuterklas is vaak niet evident. En dat zou 
het wel moeten zijn, want wiskunde is immers overal in de klas. In het aantal 
autootjes, de eikels die je verzamelt tijdens een boswandeling, in het sorteren 
van de kleertjes in de poppenhoek…
 
In Wiskracht gaan we uit van de 3 deeldomeinen: getallenkennis en bewerkingen, 
meten en meetkunde.
Deze 3 bundels bevatten elk 10 uitgewerkte wiskundige activiteiten om te werken 
aan dit wiskundige bewustzijn in de derde kleuterklas. Stap voor stap begeleid je 
je kleuters in het ervaren en experimen-teren met getallen, vormen, maateen-
heden, op een manier die voor hen zeer makkelijk te begrijpen is. De activiteiten 
zijn ook makkelijk toe te passen in elke klassituatie.
Deze activiteiten hebben elk een zeer korte voorbereidingstijd en vragen zeer 
weinig extra inspanning van jou als leerkracht.
Centraal bij de activiteiten staan een aantal figuren in pluche. 6 originele 
liedjes zorgen voor een extra herkenbaarheid op de klasvloer. Bij de 
activiteiten zijn telkens een aantal kopieer-bladen voorzien, wat ook 
de voorbereidingstijd voor jou als leerkracht flink reduceert.

Inhoud ringmap
-  30 uitgewerkte activiteiten
-  kopieerbladen
-  cd met 6 originele liedjes

Auteurs: An Baeyens, Georgette Jacobs, Antoine Lievens
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KLEUTERKLAS MATERIALEN OM JE KLAS  

NOG BETER TE ONDERSTEUNEN

SCOODLE SPRINT 
SCOODLE

SPRINT

+ nog meer ondersteuning =




