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Een leerzaam kwartet waarbij verschillende getalbeelden met de cijfers worden gecombineerd zodat 

kinderen snel de koppeling leren maken.  

Inhoud: 44 kaarten 

 

Het Kleuteruniversiteit Telkwartet oefent het herkennen van hoeveelheden in structuren en 

patronen, cijferkennis, denkvermogen, de taalontwikkeling en woordenschat van kinderen.  

Speel het spel met maximaal zes spelers. Schud de kaarten en geef elke speler er vijf. Leg de 

overgebleven kaarten gesloten op een stapel op tafel. De oudste speler mag beginnen. Hij bekijkt zijn 

kaarten en vraagt een andere speler om een kaart van dezelfde hoeveelheid die hij nog niet in zijn 

bezit heeft. Als de andere speler deze kaart heeft, moet hij deze afstaan. De vragende speler mag nog 

een keer. Heeft hij deze niet, dan pakt de vragende speler een kaart van de stapel en is zijn beurt 

voorbij. Als de speler de vier kaarten die bij elkaar horen bezit, heeft hij een kwartet. Hij legt deze op 

tafel en mag nog een keer. De speler met de meeste kwartetten is de winnaar van het spel.  

1. Sorteer de kaarten en kies welke kwartetten je wilt gebruiken in het spel. Voor elke 

deelnemende speler komt er een kwartet in het spel, leg de overige kaarten weg. Schud de 

kaarten en geef elke speler er vier. De spelers bekijken hun kaarten en kiezen van welke kaart ze 

een kwartet zouden willen maken. Vervolgens pakken ze een kaart die ze niet willen behouden 

en leggen deze afgedekt op tafel. Alle spelers schuiven deze gelijktijdig met de klok mee naar de 

volgende speler. Als een speler een kwartet heeft, legt hij zijn duim op de rand van de tafel. De 

speler die het laatst de duim op tafel heeft gelegd, heeft verloren. De andere spelers gaan 

verder. 

2. Hetzelfde als bovenstaande. Elke speler krijgt drie fiches. Als een speler heeft verloren, levert hij 

een fiche in. De speler die de meeste fiches overhoudt, is de winnaar van het spel.  

3. Sorteer de kaarten en kies welke kwartetten je wilt toevoegen aan dit spel. Voor elke 

deelnemende speler komt er een kwartet + een extra kwartet in het spel. Dus spelen er vier 

spelers mee? Dan gebruik je vijf kwartetten. Leg de overige kaarten weg. Schud de kaarten en 

geef elke speler vier kaarten. Leg nu de vier kaarten die je overhoudt open in het midden van de 

tafel. De spelers leggen om de beurt een kaart weg en pakken er weer een op. Ze proberen zo 

een kwartet te krijgen.  

 


