
Tafelpakket



Bedankt voor het aanschaffen
van deze download

gemaakt en bedacht door

* voor eigen gebruik * verkopen/ delen met anderen
* op social media reclame maken * zeggen dat het jouw werk is
* ons vermelden in je post * de bestanden zelf op social 

media zetten

Onze
bronnen



Tafelpakket
alle spellen en spelregels



Tafelkaart



Tafelmaatjes



Tafelmaatjes

Doel:
- Spiekkaartje voor de nieuwe tafels 
- Geheugensteuntje voor de leerlingen die een tafel nog lastig vinden

Gebruiken:
- Bekijk met je leerling(en) welke sommen ze al weten en streep deze door.
- Als de tafel helemaal gekend is, dan mag het dier mee naar huis.

Doelgroep:
- Groep 4 t.e.m. 8



Tafelwieltjes



Tafelwieltjes
Voorbereiden:

Print voor elke leerling de tafel(s) 
die hij/zij moet oefenen

Doel:
Oefenen van de tafels

Geschikt voor:
Groep 4-8



Tafelpuzzels
tafels van 1 t.e.m. 10



Tafelpuzzels
tafels van 1 t.e.m. 10

Voorbereiden?
Print de bladzijden dubbelzijdig op dikker papier, 
om ze mooi te houden kun je ze ook lamineren.

Knip alle som- en antwoordkaartjes los. (16 kaartjes)

Hoe spelen?
Maak de tafelsommen, zoek som een antwoord bij elkaar.

Leg ze van boven naar beneden van klein naar groot antwoord.
Draai alles om, klopt je puzzel? 

Ja, dan heb je de sommen goed opgelost.
Nee, dan zit er nog een foutje in.

Doel:
Oefenen van de tafel van 8.

Koppelen van som en antwoord.

Geschikt voor:
Groep 4-8, iedereen die de tafels kan oefenen.

1 speler per puzzel



Boter, kaas en eieren
Tafels oefenen



Boter kaas en eieren 
Doel: 

Oefenen met tafels van 1,5 en 10
Oefenen met tafels van 2, 4 en 8
Oefenen met tafels van 3, 6 en 9

Oefenen met een tafelmix

Voorbereiding:
Print de bladen.

Lamineer de vellen.

Nodig: 
werkbladen en whiteboardstiften

Aantal spelers: 
Tweetallen

Spelregels: 
Per tweetal een (gelamineerd) werkblad

De ene leerling zet de rondjes, 
de andere leerling zet de kruisjes.

Maak de sommen uit een vakje.
Heb je ze goed ? Dan mag je een rondje/kruisje zetten.
Maak je een fout ? Dan gaat de beurt naar de ander..

Winnaar:
Degene die als eerste drie op een rij heeft is de winnaar.



Boter, kaas en eieren
Deeltafels oefenen



Boter kaas en eieren 
Doel: 

Oefenen met deeltafels van 1,5 en 10
Oefenen met deeltafels van 2, 4 en 8
Oefenen met deeltafels van 3, 6 en 9

Oefenen met een deeltafelmix

Voorbereiding:
Print de bladen.

Lamineer de vellen.

Nodig: 
werkbladen en whiteboardstiften

Aantal spelers: 
Tweetallen

Spelregels: 
Per tweetal een (gelamineerd) werkblad

De ene leerling zet de rondjes, 
de andere leerling zet de kruisjes.

Maak de sommen uit een vakje.
Heb je ze goed ? Dan mag je een rondje/kruisje zetten.
Maak je een fout ? Dan gaat de beurt naar de ander..

Winnaar:
Degene die als eerste drie op een rij heeft is de winnaar.



Honingraat
Tafels oefenen



Honingraat tafels
Dieren veroveren 

Doel: 
Combineren van keersom en antwoord

Nodig: 
(gelamineerd) spelbord en fiches of whiteboardstiften

Aantal spelers: 
2

Spelregels: 
Neem een fiche en leg die op een vakje naar keuze. 

(bv 5x2=)
Noem de som en zoek het passende antwoord en leg ook 
een fiche op dat vakje. Het passende vakje is het vakje 
waar het antwoord staat wat hoort bij de tafelsom. Leg 

jij de laatste fiche in het rondje, dan win jij het 
middelste vakje.

Winnaar: 
Degene die de meeste vakjes veroverd heeft is de 

winnaar.



Mep het antwoord 
deeltafels



Mep het antwoord
deeltafels

Voorbereiden en nodig.
Print de bladzijden 5 t.e.m. 12 dubbelzijdig op dikker papier, 

om ze mooi te houden kun je ze ook lamineren.
Knip alle kaartjes los en stop ze in een doosje of zakje 

(bv. washandje).
Print de tweede bladzijde uit op A3, voor elke leerling 1.

Een vliegenmepper per kind.

Hoe spelen?
Trek een kaartje, lees de som.
Mep op het goede antwoord.

Geschikt voor?
Groep 4-5-6-7-8

Doel?
Oefenen van de deeltafels



Bommetje 
deeltafels



Bommetje
deeltafels

Hoe spelen?
Print de bladzijden dubbelzijdig op dikker papier, 

om ze mooi te houden kun je ze ook lamineren.
Knip alle kaartjes los en stop ze in een doosje of zakje 

(bv. washandje).
Speler 1 trekt blind een kaartje.

Staat er op het kaartje een deelsom? Los dan de som op.
Is het goed dan mag speler 1 het kaartje houden.

Is het fout dan gaat het kaartje terug.
Staat er op het kaartje een bom dan gaan alle kaartjes

(die tot dan verzameld zijn) terug.
Dan is speler 2 aan de beurt.

Geschikt voor?
Groep 4-5-6-7-8

Doel?
Oefenen van de deeltafels



Ren naar het antwoord 
deeltafels



Ren naar het antwoord
deeltafels

Voorbereiden en nodig.
Print de bladzijden 5 t.e.m. 12 dubbelzijdig op dikker papier, 

om ze mooi te houden kun je ze ook lamineren.
Knip alle kaartjes los en stop ze in een doosje of zakje 

(bv. washandje).
Print de rondjes uit en knip ze los.

Leg de rondjes verdeeld over de ruimte (eventueel in 
een hoepel) of hang ze op de muren. 

Hoe spelen?
Trek een kaartje, lees de som.
Ren naar het goede antwoord.

Geschikt voor?
Groep 4-5-6-7-8

Doel?
Oefenen van de deeltafels



Ren naar het antwoord
deeltafels

Voorbereiden en nodig.
Print de bladzijden 5 t.e.m. 12 dubbelzijdig op dikker papier, 

om ze mooi te houden kun je ze ook lamineren.
Knip alle kaartjes los en stop ze in een doosje of zakje 

(bv. washandje).
Print de rondjes uit en knip ze los.

Leg de rondjes verdeeld over de ruimte (eventueel in 
een hoepel) of hang ze op de muren. 

Hoe spelen?
Trek een kaartje, lees de som.
Ren naar het goede antwoord.

Geschikt voor?
Groep 4-5-6-7-8

Doel?
Oefenen van de deeltafels



Bordspel
tafels

Voorbereiden en nodig.
Print de bladzijden 5 t.e.m. 12 dubbelzijdig op dikker papier, 

om ze mooi te houden kun je ze ook lamineren.
Knip alle kaartjes los en stop ze in een doosje of zakje 

(bv. washandje).
Print het bordspel uit op A3.

1 dobbelsteen en een pion voor elke leerling.

Hoe spelen?
Gooi met de dobbelsteen, kom je uit op een wit vakje. 

Trek dan een kaartje en maak de som.
Is de som goed dan mag je een stap naar voren.

Is de som fout, ga dan een stap achteruit.
Dan is de volgende speler aan de beurt.

Wie is als eerste bij het einde?

Geschikt voor?
Groep 4-5-6-7-8

Doel?
Oefenen van de (deel)tafels


