
 
 
 
            
De Kangoeroe reken -en wiskundewedstrijd vindt dit jaar plaats op donderdag 16 maart. Je kunt je 
hiervoor vanaf nu tot en met 19 februari 2017 inschrijven via een briefje of een mailtje naar 

wendyrikken@op-weg.nl  
Op de website www.w4kangoeroe.nl kun je veel informatie vinden over de wedstrijd. 
 
Korte uitleg:  
De Kangoeroewedstrijd is bestemd voor alle leerlingen uit groep 3 tot en met 8 van de basisschool 
en klas 1 tot en met 6 van het voortgezet onderwijs. In Nederland doen nu al ongeveer 110.000 
leerlingen mee (wereldwijd 6,5 miljoen!) en het is daarmee de grootste 
reken- en wiskundewedstrijd. De wedstrijd kan ook goed gebruikt 
worden als voorbereiding in de aanloop naar de Citotoets in het laatste 
jaar van de basisschool. 
 
De leerlingen van groep 3 en 4 van de basisschool kunnen sinds twee 
jaar meedoen met hun eigen versie wizFUN. Groep 3 mag er 30 minuten 
over doen (deze kinderen maken de helft van de vragen). Groep 4 mag 
er 60 minuten over doen.  
Groep 5 en 6 maken wizKID en groep 7 en 8 maken wizSMART. Zij mogen 
50 minuten over de vragen doen.  
 
Iedereen kan meedoen op zijn/haar eigen niveau. Als je op een niveau 
lager meedoet, doe je niet mee met de wedstrijd (voor meer informatie 
zie het reglement op onze website). 
 
Voor alle leerlingen is er de mogelijkheid om mee te doen in tweetallen (duo’s). Hiermee wordt de 
drempel om mee te doen mogelijk verlaagd. Duo’s doen niet mee met de wedstrijd. 
 
De leerlingen kunnen zich (eventueel samen met de leerkracht/docent) interactief voorbereiden 
op de wedstrijd. Hiervoor gaan ze naar de website en klikken bij 'Oefenen' op 'Interactief oefenen'. 

 
Iedereen wint bij Kangoeroe! Iedere deelnemer krijgt een aandenken, een special (boekje) en een 
certificaat op naam. Verder zijn er nog heel veel prijzen te winnen en te verdelen. 
 
Voor de beste 30 leerlingen van groep 7 en de beste 30 leerlingen van groep 8 is er een fantastische 
finale (in juni). 

 
Kangoeroe is leerzaam, maar …….. vooral leuk om te doen! 
 
- Iedereen kan meedoen (vanaf groep 3 tot en met 6 VWO )!  
- Dus niet alleen de 'slimmeriken'. 
- Je mag individueel meedoen, maar ook met duo's. 

 
Juf Wendy 
rekenspecialist   
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