Spelregels Rekenrun
Wat leuk dat je in actie komt tijdens de Week van de Alfabetisering en een rekenrun als
goede daad organiseert. Je kan je rekenrun natuurlijk aankleden zoals je wilt, maar om
het je makkelijk te maken hebben wij voor jou deze spelregels opgesteld. Als je bij het
aanmelden van je goede daad hebt aangegeven het actiepakket te willen ontvangen, ben
je in één keer klaar om aan te slag te gaan.
De spelregels bestaan uit een lijst van wat je allemaal nodig hebt en een uitleg om alles
in goede banen te leiden.
Een rekenrun is een hardloopwedstrijd over een parcour waarop verschillende somdelen
zijn verspreid. Deze somdelen vormen samen een som. Deelnemers van de rekenrun
rennen zich rot om deze delen te verzamelen en de som die ontstaat uit te rekenen.
Degene die het eerst over de finish komt en het goede antwoord 2,5 miljoen ontcijferd
wint!

Wat heb je nodig?
• Somdelen om langs het parcour op te hangen. De somdelen zitten in het actiepakket.
Geen actiepakket gekozen? Print dan je eigen sommen.
• Pijlen of bordjes om de route aan te geven.
• Per deelnemer een pen en papier.
• Certificaat voor de winnaar. Het certificaat zit in het actiepakket. Geen actiepakket
gekozen? Maak dan je eigen certificaat.

Uitleg
•
•

Stippel een mooie route uit en hang de pijlen om de route aan te geven op.
Hang de somdelen langs de route op. Doe dit in deze volgorde:
1. 10.000
2. +50
3. +100
4. -250
5. +1300
6. +50
7. -10.000
8. +238.750
9. +10.000
10. x 10

•
•
•

Verzamel zoveel mogelijk deelnemers en laat ze in hun sportieve outfit gewapend met
pen en papier aan de start verschijnen.
Klaar voor de start, af!
De deelnemers rennen zo snel mogelijk over het parcour. Tijdens het rennen schrijven
ze alle sommen op die ze tegen komen.

•
•

Degene die als eerst over de streep is én als eerste het antwoord heeft uitgerekend is
de winnaar van de Rekenrun!
Laat zien dat je meedoet met de Week van de Alfabetisering en geef jouw goede daad
door. Tenslotte geeft iets goeds doen jou ook een goed gevoel toch? Een goede daad
is het delen waard! Plaats bijvoorbeeld een foto van de winnaar op sociale media met
#WvdA17.

