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En de winnaar is… MEP
wedstrijd

We kregen maar liefst 45 rekenspellen toegestuurd 
van leerlingen uit alle hoeken van Nederland. Aan 
de spellen konden we zo zien dat er met veel plezier 
en deskundigheid door de leerlingen aan gewerkt 
was. Voor de jury was het ontzettend moeilijk om 
uit al die mooie spellen winnaars te kiezen.
De vakjury bestond uit speldeskundigen 
(van 999Games), rekenexperts en leraren.  
We hebben gekeken naar:
•	 Wat leren de kinderen er in aan rekenen?
•	 Past het goed bij het niveau van een groep? 
•	 Zijn de spelregels duidelijk? 
•	 Is het spel makkelijk in de klas te spelen? (niet 

teveel kleine, losse elementen, korte speelduur, 
enzovoort)

•	 Ziet het spel er aantrekkelijk uit voor kinderen? 

Veel spellen waren erg mooi gemaakt: met 
verf, met glitters, mooie kaartjes in verschil-

wie heeft het beste rekenspel bedacht?

In het voorjaar van 2015 organiseerde Volgens Bartjens 
samen met de Nederlandse Vereniging ter Ontwikkeling van 
het RekenWiskundeOnderwijs (NVORWO) en de Nationale 
Onderwijsweek een REKENSPELLENWEDSTRIJD voor 
leerlingen van de basisscholen, met als hoofdprijs: je eigen 
spel gemaakt door spellenfabrikant 999Games.
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lende kleuren, met (zelfgemaakt) geld, prachtige 
speelborden. En er waren ontzettend mooie 
zelfgemaakte pionnen (spinnen, verkeersborden, 
gebouwen) en dobbelstenen! Je kunt ze allemaal 
bekijken op www.volgens-bartjens.nl.

En toen kwam het belangrijkste selectiecriterium:
Vinden kinderen het spel leuk? 
Een kinderjury heeft de spellen gespeeld en 
vervolgens zijn er drie spellen gekozen die voor 
ons de derde (Rekenland), de tweede (Rolo Mania) 
en de eerste prijs (MEP) hadden verdiend.

Het winnende spel MEP is gemaakt door Daantje, 
Rob, Floor, Daphne, Martijn, Marieke en Jasper van 
basisschool St. Trudo in Helmond! Op de foto zie 
je de trotse winnaars, met hun spel zoals dat door 
999Games is gemaakt.
Op	www.volgens-bartjens.nl	kun	je	een	filmpje	
zien met de spelregels van de makers van het spel. 
In de rubriek Spel in de Rekenles in deze Volgens 
Bartjens worden de spelregels beschreven.

MEP is nu in een kleine oplage gedrukt speciaal voor 
de kinderen die het spel gemaakt hebben. Als je het 
spel zou willen bestellen dan kunt je dat laten weten 
via rekenspel@slo.nl. Bij voldoende interesse wordt 
het spel in productie genomen.

Komend schooljaar is er weer een rekenspellenwedstrijd. Kijk op bladzijde 26 voor meer informatie!

De winnaars met hun spel
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