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         Kortrijk, 30 november 2021 

 

 
  

Beste ouder(s) 
 

 
Misschien hoorde u al van de kangoeroewedstrijd? Dat is een wedstrijd 

voor alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar van de lagere school tot en 
met het tweede jaar secundair onderwijs. Voor de lagere school zijn er 

drie edities: Wombat (voor leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar), 
Springmuis (voor leerlingen uit het derde en vierde leerjaar) en Koala (voor 

leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar).  
Kangoeroe laat de leerlingen ervaren dat wiskunde op elk niveau heel leuk 

en uitdagend kan zijn. Deze reken-, denk- en puzzelvraagjes worden per 

editie opgesteld en zijn op die manier steeds aangepast aan de kennis van 
de leerlingen uit die editie. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één 

is er correct.   
 

Wombat  
Wombat bestaat uit 15 meerkeuzevragen, waarvan de eerste vraag  

klassikaal wordt opgelost. Bovendien leest de leerkracht de vragen voor. 
De editie Wombat duurt ongeveer 50 minuten.  

  
Springmuis en Koala  

De edities Springmuis en Koala bestaan uit 24 meerkeuzevragen die stuk 
voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht vragen. De tijdsduur 

bedraagt 50 minuten.   
  

Tijdens de wedstrijd vullen de leerlingen hun antwoorden in op een  

antwoordformulier. De antwoorden worden digitaal verzonden en daarna 
verwerkt door de organisatie. Nadien bezorgen ze de resultaten aan de 

school.  
  

Leerlingen die zich inschrijven zullen op voorhand al eens kennismaken 
met de kangoeroewedstrijd. Ze maken een toets van een vorige editie. De 

kangoeroewedstrijd gaat dit jaar door op donderdag 17 en vrijdag 
18 maart op school.   

  
U kan ook kennismaken door te surfen naar www.kangoeroe.org 

Daar kunt u informatie en oefeningen vinden. Indien u graag een  
schriftelijke versie hebt, dan kan uw kind dat altijd vragen aan juf Julie.   
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Hoe deelnemen?  

Als uw kind wil deelnemen dan stuurt u vóór de kerstvakantie een  

mailtje naar juf Julie (julie.dekoker@kbkscholen.be)  
Op de rekening van januari wordt dan 2,50 euro toegevoegd.   

  
 

Met vriendelijke groeten 
  

De leerkrachten en directie 
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