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De gemiddelde lengte van de meisjes is cm.

De gemiddelde lengte van de jongens is cm.

De gemiddelde lengte van alle kinderen samen is cm.

aantal cm

Hoeveel is de gemiddelde lengte van de kinderen?Hoeveel is de gemiddelde lengte van de kinderen?

De gemiddelde lengte van alle kinderen samen is              cm.

Hoeveel is de gemiddelde lengte van de kinderen?

De gemiddelde lengte van alle kinderen samen is              cm.
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Les 1 Overal getallen

2

Hoeveel hagels ongeveer? Leg uit.1

Hoeveel pakken en emmers? Teken en reken.2

≈

Op de snee brood ligt ongeveer 

10 gram fruithagel.

≈

In het pak zit ongeveer 500 gram fruithagel.

≈ emmers

1.000.000 hagels

≈ pakken

100.000 hagels
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Maak vast aan de getallenlijn.3

Hoeveel ongeveer? Maak mooie getallen.4

Vul de getallenkaart in en maak een getallenstaart. 5

0 100

0,25
0,1

1⁄2
1⁄4

0,5
3⁄4

0,75

M HD TD D H T E

1 9 0 7 1 5 3

≈49.896

≈98.769

≈489.678

≈978.976

≈50.102

≈102.123

≈501.214

≈1.000.125

per 100 gram 

10 g aardbeien

per 100 gram 

25 g vruchten

per 100 gram 

50 g pinda’s

per 100 gram 

75 g pinda’s

..

3

1⁄10

58456_ww_7-6_wb_bw.indd   3 17-2-2011   12:04:50



Les 2 Handig rekenen

4

Hoeveel deeg krijgt ieder? Teken, reken en leg uit. 1

Kijk bij opdracht 1. Welke sommen passen erbij? 2

Welke sommen passen erbij? Kruis aan en leg uit.3

1⁄4 + 0,25 = 0,5

0,25 + 0,25 = 0,5

0,5 + 0,5 = 1

1⁄4 + 1⁄4 = 1⁄2

1⁄2 + 1⁄4 = 3⁄4

0,5 + 0,25 = 0,75

1⁄2 + 0,25 = 0,75

0,5 + 1⁄4 = 0,75

Amy en Nora krijgen 

samen de helft 

van het deeg.

Armin en Amy krijgen 

samen driekwart 

van het deeg.

Amy en Nora krijgen 

samen 300 gram deeg.

Amy en Armin krijgen 

samen 450 gram deeg.

Amy en Nora 

krijgen ieder 1⁄4 deel 

van het deeg. 

Armin krijgt de rest.

recept voor minipizza’s

500 g bloem

10 g gedroogde gist

4 eetlepels olijfolie

200 ml lauw water

1 theelepel zout

300 g gepelde tomaten

200 g geraspte kaas

4 theelepels Italiaanse kruiden

Armin: g

Nora: g

Amy: g
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Reken uit.5

Hoeveel tomaten en kaas op de pizza’s? 4

Maak 1, 100.000 en 1.000.000.6

1.000.000

1.000.000

1.000.000

500.000

250.000

100.000 1.000.000100.000

100.000

100.000

25.000

50.000

75.000

100.000

1

1

1

0,1

0,25

0,5

1

0,75 + 1⁄4 =

1⁄2 + 0,5 =

1⁄4 + 0,25 =

1⁄2 + 1⁄4 =

1⁄4 + 0,5 =

1⁄2 + 0,25 =

1⁄2 – 0,25 =

3⁄4 – 0,5 =

0,75 – 1⁄4 =

1 – 0,75 =

1 – 0,25 =

1 – 1⁄4 =

0,5 deel van 150 g + 1⁄4 deel van 0,300 kg =           g

0,5 deel van 300 g + 0,075kg =                   g

3⁄4 deel van 300 g + 0,150 kg =                   g

0,25 deel van 200 g + 1⁄2 deel van 0,200 kg =         g

0,5 deel van 200 g + 0,050 kg =                   g

1⁄4 deel van 200 g + 0,100 kg =                   g

g g

Armin en Amy krijgen 

samen 0,75 deel van de 

gepelde tomaten. 

Nora krijgt de rest. 

Hoeveel gram krijgt Nora?

Armin krijgt 0,5 deel van 

de kaas. 

Hoeveel gram kaas krijgen 

Amy en Nora ieder?

5
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1

2

3

10%
aardbeienjam

600 gram

50%
aardbeienjam

400 gram

100%
aardbeienjam

500 gram

400 gram jam

600 gram jam

2

3

10%
aardbeienjam

600 gram

50%
aardbeienjam

400 gram

400 gram jam

600 gram jam

2

3

10%
aardbeienjam

600 gram

50%
aardbeienjam

400 gram

400 gram jam

600 gram jam

aardbeienjam

400 gram

aardbeienjam
10%

aardbeienjam

600 gram

aardbeienjam

600 gram

Les 3 Samen en alleen

6

Vul in.1

Kleur en vul in.2

Kleur en vul in.3

Wij maken 
jam van 100% 
aardbeien.

Dat betekent: 
de pot is 
helemaal gevuld 
met aardbeien.

100% van 500 g = 1⁄1 deel van 500 g =                   g

Jam met 10% aardbeien
betekent: de pot is voor een 
tiende deel gevuld met aardbeien.

Jam met 50% aardbeien 
betekent: de pot is voor de helft 
gevuld met aardbeien.

50% van 400 g =          deel van 400 g =              g 10% van 600 g =          deel van 600 g =              g

Ik maak 
jam van 
drie soorten 
vruchten.

10% =          deel =          g

20% =          deel =          g

70% =          deel =          g

15% =          deel =          g

10% =          deel =          g

75% =          deel =          g

100% aardbeien

wb7-6p6

1

2

3

10%
aardbeienjam

600 gram

50%
aardbeienjam

400 gram

100%
aardbeienjam

500 gram

400 gram jam

600 gram jam

100

0

50

%

100

0

50

%

100

0

50

%

wb7-6p6

1

2

3

10%
aardbeienjam

600 gram

50%
aardbeienjam

400 gram

100%
aardbeienjam

500 gram

400 gram jam

600 gram jam

100

0

50

%

100

0

50

%
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wb7-6p7

400 gram jam

85% aardbei

500 gram jam

30% aardbei

250 gram jam

85% aardbei

240 gram jam

45% aardbei

300 gram jam

35% aardbei
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400 gram jam
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85% aardbei

500 gram jam

30% aardbei

250 gram jam
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wb7-6p7

400 gram jam

85% aardbei

500 gram jam

30% aardbei

250 gram jam

85% aardbei

240 gram jam

45% aardbei

300 gram jam

35% aardbei

Hoeveel gram aardbeien zit er in de jam? Kleur en vul in.4

100% betekent: alles. 
50% betekent: de helft.
25% betekent: een kwart.
10% betekent: een tiende deel.

100%

50%

25%

10%

85% van 400 g =                   g aardbeien

30% van 500 g =                   g aardbeien

45% van 240 g =                   g aardbeien

85% van 250 g =                   g aardbeien

35% van 300 g =                   g aardbeien

7
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Les 4 Meten met maten

8

Hoeveel ontbijtkoeken kunnen de voertuigen vervoeren? 1

Hoeveel kilo? Kleur en vul in.2

Kleur en vul in.3

=                   ton

=                   kg

3⁄4 deel van 1 ton

1 ton

0

0

1000 kg

=                   ton

=                   kg

4⁄5 deel van 1 ton

1 ton

0

0

1000 kg

=                   ton

=                   kg

1⁄2 deel van 1 ton

1 ton

0

0

1000 kg

Dit is de trots van onze 
koekfabriek: de ontbijtkoek 
van 500 gram.

Het maximale 
laadvermogen is 10 ton.

Het maximale 
laadvermogen is 1 ton.

Het maximale 
hefvermogen is 2000 kg.

koeken koeken koeken

1 ton

0

0

1000 kg

1 ton

0

0

1000 kg

1 ton

0

0

1000 kg

Op deze weegschaal wegen we 
onze koeken. De weegschaal kan 
maximaal 1 ton wegen.

1⁄2 ton = kg 1⁄4 ton = kg1⁄10 ton = kg

1 ton = kg

kgkg
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Hoeveel pakken koek kan Esmee maken?4

Hoeveel wordt per week in de fabriek gebruikt?5

Hoeveel pakken 
koek kan ik maken?

pakken

pakken

pakken

In onze fabriek gebruiken we veel 
soorten graan en rijst. Hier zie je 
hoeveel we elke dag gebruiken.

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

tarwe

0,9 ton

750 kg

1⁄2 ton

850 kg

0,6 ton

rijst

4⁄10 ton

0,6 ton

650 kg

0,75 ton

600 kg

haver

1⁄5 ton

450 kg

0,4 ton

kwart ton

250 kg

rogge

350 kg

halve ton

0,25 ton

0,3 ton

450 kg

tarwe

rijst

haver

rogge kg = ton

kg = ton

kg = ton

kg = ton

9
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Les 5 Meten in de ruimte

10

Wat zit er in de verpakking? Gebruik je spiegel. Schrijf op.1

Seinen met vlaggen.2

Kapitein Rob gaat op zoek naar een schat. Maar een reis 
zonder snoep is voor Rob niet mogelijk! Hij neemt altijd 
een fl inke voorraad mee. Kijk maar in de spiegel.

8

Kapitein Rob vaart dicht langs de kust. Daar staan seintorens. Op elke toren staat een seiner. 
De seiners geven elkaar berichten door met twee vlaggen. Hier zie je hoe ze met de vlaggen letters 
kunnen uitbeelden.

Wat seint de man op de groene toren?

Wat seint de man op de rode toren terug? Let goed op:  je ziet de rug van de seiner.

7

6

5

4

3

2

1
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Kijk bij opdracht 2. Seinen met vlaggen. 3

Waar ligt de schat? Teken.4

Sein het volgende bericht naar kapitein Rob: goede reis.
Teken de armen met de vlaggen. Let op: je ziet de rug van de seiner.

Kapitein Rob heeft een schatkaart. 
Maar de tekst op die kaart is in spiegelbeeld geschreven. 
Wijs jij  Rob de weg naar de schat?

Op de grens van water en 
land ligt de schat.

Loop naar de boom die 
precies in het westen staat.

Steek de hangbrug over 
ten noorden van de boom.

Sla bij het eerste kruispunt 
linksaf.

Loop twee kilometer naar 
het zuiden.

Loop recht naar het oosten 
tot je bij het water komt.

11
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Les 6 Handig rekenen

12

Bereken de recepten. Welke sommen passen erbij?1

Wat is het juiste antwoord? Kruis aan en leg uit.2

Welke keersommen passen erbij? Kruis aan en vul in.3

een kwart van 
120 gram

de helft van 
120 gram

1⁄10 deel van 
120 gram

1⁄5 deel van 
120 gram

0,25 × 120 =

0,4  × 120 =

1⁄4  × 120 =

0,5  × 120 =

1⁄2  × 120 =

0,2  × 120 =

0,01 × 120 =

0,1  × 120 =

1⁄10  × 120 =

0,2  × 120 =

1⁄5  × 120 =

0,5  × 120 =

John rekent uit hoeveel gram 
feta nodig is voor 1 persoon. 
Hij schrijft op: 
0,25 × 120 gram = 3000 gram. 
Hij vergeet de komma. 
Wat is het juiste antwoord?

Lieke rekent uit hoeveel gram 
spinazie nodig is voor 1 persoon. 
Zij schrijft op: 
0,25 × 150 gram = 3750 gram. 
Zij vergeet de komma. 
Wat is het juiste antwoord?

0,375 gram 3,750 gram 37,50 gram3 gram 30 gram 300 gram

spinaziesalade met feta 
(voor 4 personen)

120 ml kruidenbouillon
90 g couscous
150 g verse spinazie
120 g feta
6 eetlepels olijfolie
2 eetlepels citroensap
2 rode uien
1 gele paprika

kruidenbouillon

couscous

spinazie

feta

ml

g

g

g

ml

g

g

g

ml

g

g

g

voor 
1 persoon

voor 
2 personen

voor 
3 personen
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Hoeveel appels zijn er nodig? Vul in en maak sommen.4

Reken handig uit.5

Maak keersommen.6

En voor 350 g stroop?

voor 100 g 
stroop

voor 1 kg 
stroop

voor 10 kg 
stroop

voor 100 kg 
stroop

voor 1 ton 
stroop 
(= 1000 kg)

105 appels

appels

1⁄10  × 150  =

0,1  × 150  =

0,01  × 150  =

2⁄10  × 150  =

0,2  × 150  =

0,02 × 150  =

1⁄2  × 150 =

0,5  × 150 =

0,05  × 150 =

1⁄4  × 150 =

0,25  × 150 =

2,5  × 150 =

1⁄10 × 150 = 1⁄10 deel van 150 =

150

0,10 ×

1⁄10 ×

0,5 ×
1⁄4 ×

0,25 × 1⁄2 ×

13
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Les 7 Handig rekenen

14

Hoeveel sneeën brood krijgt ieder? Maak sommen.1

Bereken de recepten. 2

Hoeveel appels zijn er nodig?3

En voor 250 g stroop?

voor 10 g 
stroop

voor 25 g 
stroop

voor 50 g 
stroop

voor 75 g 
stroop

voor 100 g 
stroop

150 appels

appels

10 g boter

25 g gist

1⁄4 l water

1⁄2 kg tarwemeel

voor 1 brood van 600 g

boter boter boter boter

gist gist gist gist

water water water water

tarwemeel tarwemeel tarwemeel tarwemeel

voor 1⁄2 brood voor 1⁄4 brood voor 1±1⁄2 brood voor 3 broden

≈ ≈≈≈ 20 sneeën

1 heel bruin brood

Bereken de recepten. 

voor 1⁄2 brood voor 1±1⁄2 broodvoor 1±1⁄2 broodvoor 1±1⁄2 brood voor 3 brodenvoor 3 broden
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Kijk bij opdracht 1. Hoeveel sneeën brood per week? En per dag? Maak sommen.4

Hoeveel sneeën brood kun je besmeren met 1 pot stroop?5

Welke sommen passen bij elkaar? Kleur telkens anders.6

≈ sneeën per dag≈ sneeën per weekRenzo eet ongeveer 7 hele  
broden per maand.

Op 1 snee brood gaat ongeveer 
15 g stroop.

1⁄4 × 150

0,1 × 150

0,5 × 150

1⁄2 × 150
0,25 × 150

1⁄10 × 150

≈

150
4

150
10

150
2

15
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Les 8 Samen en alleen

16

De kinderen hebben geld opgehaald voor een goed doel. Hoeveel hebben zij gemiddeld opgehaald?1

Hoeveel drinken de mensen gemiddeld? Schrijf drie dingen op die je in de tabel kunt zien.2

Het gemiddelde
De kinderen hebben klusjes gedaan.

Zo veel liter drinken mensen gemiddeld in:

frisdrank

vruchtensap

melk

koffi e

thee

België

113

30

60

130

11

Nederland

90

33

93

151

97

Frankrijk

39

69

75

116

27

Duitsland

106

58

59

159

29

gemiddeld              euro

gemiddeld              euro

1. Nederlanders drinken 
 gemiddeld meer melk dan 
 Fransen.
2. 

3. 

4. 
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Hoeveel is de gemiddelde temperatuur deze week?3

Hoeveel is de gemiddelde lengte van de kinderen?4

overdag

‘s nachts

De gemiddelde temperatuur overdag is              graden.

De gemiddelde temperatuur ‘s nachts is              graden.

De gemiddelde lengte van de meisjes is              cm.

De gemiddelde lengte van de jongens is              cm.

De gemiddelde lengte van alle kinderen samen is              cm.

160

130

140

150

aantal cm

17

    graden ºC

ma di wo do vr za zo
0

10

20

30
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Les 9 Meten met maten

18

Hoeveel is het gemiddelde gewicht van de kinderen? 1

Vul in.2

Het gemiddelde gewicht van de jongens is              kg.

Het gemiddelde gewicht van de meisjes is              kg.

Het gemiddelde gewicht van alle kinderen samen is              kg.

50

20

30

40

aantal kg

Hoeveel 
is het 
gemiddelde 
gewicht?

gemiddeld              kg meel

gemiddeld                  ton meel gemiddeld                  g meel

samen 1,2 ton

samen 3,6 kgsamen 2000 kg
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mm – m – km. Vul in.3

g – kg – ton. Vul in.4

1 kilogram

g

1 m = 1000 mm

mm

0

0

1 m

1000 mm

1⁄5 deel = mm = m

2⁄5 deel = mm = m

3⁄4 deel = mm = m

6⁄10 deel = mm = m

1⁄10 deel = 100 mm = 0,1 m

1 km = 1000 m

m

0

0

1 km

1000 m

7⁄10 deel = m = km

3⁄5 deel = m = km

1⁄2 deel = m = km

9⁄10 deel = m = km

4⁄5 deel = m = km

1 kg

0
  1000 g

     
     0

 kg

1 kg = 1000 g

g

3⁄10 deel = g = kg

1⁄2 deel = g = kg

1⁄4 deel = g = kg

4⁄5 deel = g = kg

2⁄10 deel = g = kg

1 ton

0
  1000 kg

     
     0

 ton

1 ton = 1000 kg

kg

7⁄10 deel = kg = ton

9⁄10 deel = kg = ton

3⁄4 deel = kg = ton

2⁄5 deel = kg = ton

6⁄10 deel = kg = ton

19
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Les 10 Meten in de ruimte

20

In welke volgorde staan de kinderen? Schrijf de namen.1

Waar staat de zon? Teken zo nauwkeurig mogelijk op de lijn.2

zijaanzicht

bovenaanzicht

Tina Jim Eva Lee Hind Samir
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Hoe lang is de schaduw? Reken en teken.3

Kijk naar de schaduw. Waar staat de zon? Teken zo nauwkeurig mogelijk op de lijn.4

Teken de schaduw.5

21

58456_ww_7-6_wb_bw.indd   21 17-2-2011   12:06:24



Les 11 Handig rekenen

22

Hoeveel tarwe en haver is er per week nodig? Maak sommen.1

Hoeveel kilo deeg voor elke broodsoort? Maak sommen.2

Wat is het juiste antwoord? Kruis aan en reken precies.3

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

tarwe

0,9 ton

750 kg

1⁄2 ton

850 kg

0,6 ton

rijst

4⁄10 ton

0,6 ton

650 kg

0,75 ton

600 kg

haver

1⁄5 ton

450 kg

0,4 ton

kwart ton

250 kg

rogge

350 kg

halve ton

0,25 ton

0,3 ton

450 kg

In onze koek zitten veel 
soorten graan en rijst. Hier 
zie je hoeveel we elke dag 
gebruiken.

39.800,5

3980,05

398,005

h dtT EH
Sjoerd telt drie getallen op.

Hij schrijft: 308,7 + 89,02 + 0,285 = 398005

Hij vergeet de komma. 
Wat is het juiste antwoord?

Het brooddeeg weegt 60 kilo. bolletjes

1⁄4 deel voor

stokbroden

1⁄4 deel voor

bruine broden

0,5 deel voor

De bakker gebruikt:

Hoeveel kilo deeg gebruikt de bakker voor de 
bolletjes en stokbroden samen?

Hoeveel kilo deeg gebruikt hij voor de 
stokbroden en bruine broden samen?
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Hoeveel gram deeg krijgt ieder? Maak sommen.4

Hoeveel rijst en rogge is er per week nodig? Reken ongeveer en precies.5

Hoeveel gram krijgen Rachid en Tirza samen? Hoeveel gram krijgen Tirza en Maud samen?

Het pizzadeeg 
weegt ongeveer 
1 kilo.

Rachid en Tirza 
krijgen ieder 
1⁄4 deel van het deeg. 
Maud krijgt de rest. 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

tarwe

0,9 ton

750 kg

1⁄2 ton

850 kg

0,6 ton

rijst

4⁄10 ton

0,6 ton

650 kg

0,75 ton

600 kg

haver

1⁄5 ton

450 kg

0,4 ton

kwart ton

250 kg

rogge

350 kg

halve ton

0,25 ton

0,3 ton

450 kg

T EHDTDHD

Het verschil is ≈ kg

= kg

T EHDTDHD

23

≈ kg

= kg

rijst ≈ kg

= kg

rogge
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Les 12 Handig rekenen

24

Eet een man per dag 50 gram brood meer dan een vrouw? Controleer en leg uit.1

Met welke pizza’s maak jij het gemiddelde bedrag? Kruis aan en bedenk zelf.2

Het gemiddelde 
bedrag is

€ 9,75

€ € €

€ 10,25 € 12,00 € 9,75 € 7,50 € 10,75

Resultaat onderzoek:
mannen en jongens eten gemiddeld 50 gram 
brood per dag meer dan vrouwen en meisjes.1 tot 4 jaar

4 tot 12 jaar

12 tot 20 jaar

20 tot 50 jaar

50 tot 70 jaar

68 gram

118 gram

174 gram

176 gram

154 gram

64 gram

102 gram

132 gram

122 gram

110 gram

leeftijd mannen en 
jongens per dag

vrouwen en 
meisjes per dag
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Hoeveel kosten de broden?3

Wat kan de bakker bakken met 30 kg meel? Vul de tabel in.4

Wie betaalt het minst? Kruis aan en leg uit.5

De bakker heeft 
30 kilo meel.

Voor 1 bruin brood is 
600 g meel nodig.

Voor 1 stokbrood is 
300 g meel nodig.

Voor 1 bolletje is 
150 g meel nodig.

bruine broden stokbroden bolletjes

50 0 0

Samen kosten de drie broden € 6,75. 
Het notenbrood is 50 cent duurder dan het bruine brood.

€

€

aanbieding!

1 heel bruin 
brood  € 1,99

1⁄2 bruin brood  
 € 1,05

2 hele bruine 
broden samen  
 € 3,95

25
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Les 13 Samen en alleen

26

Hoeveel winst heeft elke afdeling gemaakt?1

Reken uit en controleer. 2

overig     : €

brood     : €

vlees     : €

zuivel     : €

groenten en fruit     : €

de winst per afdeling

Hoeveel is onze 
gemiddelde winst 
per maand?

de winst in het eerste halfjaar

januari

februari

maart

april

mei

juni

€ 45.600

€ 132.800

€ 96.200

€ 105.900

€ 87.400

€ 112.300

Deze maand is 
onze winst in 
totaal € 60.000.

€
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Kijk bij opdracht 2. Teken de winst van het eerste halfjaar in de lijngrafi ek. 3

Hoeveel betaalt de klant voor elk product?4

bedrag in euro

j

50.000

150.000

100.000

200.000

0
f m a m j

€

€ 0,90

€

€ 1,40

€

€ 2,30

€

€ 2,60

€

€ 3,50

€

€ 1,20

€

€ 2,40

€

€ 2,20

Deze maand is de grote 
prijzenactie. De stickers 
laten zien hoeveel 
korting je krijgt!

prijzenactie

10% korting

20% korting

40% korting

27

58456_ww_7-6_wb_bw.indd   27 17-2-2011   12:07:15



Les 14 Meten met maten

28

Lees en teken.1

Maak het weerbericht.2

De weersverwachting voor morgen: 
half tot zwaar bewolkt met af en 
toe een bui. In het zuiden kans op 
mist in de ochtend. De temperatuur 
is gemiddeld 12 graden. Er waait 
een zwakke tot matige wind.

van gisteren voor morgen
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Hoeveel betaal je aan de kassa? Maak af en vul in. Rond af.3

Kijk bij opdracht 3. Kruis aan, reken uit en vul in.4

Kijk bij opdracht 3. Reken uit en vul in. 5

Het kost samen €

3 zakken chips

dozen bonbons

Er valt één nul weg. 
Hoeveel dozen bonbons koop je?

Het kost samen €

2 zakken pinda’s
3 zakken chips

dozen bonbons

Er valt één nul weg. 
Hoeveel dozen bonbons koop je?

Het kost samen €

Er valt geen nul weg.

Er valt één nul weg.

Er vallen twee nullen weg.

2 zakken pinda’s
2 zakken chips

Het kost samen €

Er valt geen nul weg.

Er valt één nul weg.

Er vallen twee nullen weg.

3 zakken pinda’s
2 dozen bonbons

9 cent
8 cent

7 cent
6 cent

4 cent
3 cent

2 cent
1 cent

10 cent

5 cent

0 cent

2 zakken pinda’s en 3 dozen bonbons kosten samen € 

2 dozen bonbons en 3 zakken chips kosten samen €

€ 1,76 € 1,54 € 2,36

29
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Les 15 Wizmix

30

Dit heb je nodig:
- dobbelsteen
- iedere speler 10 fi ches in een eigen kleur
- rekenmachine
- 4 pionnen

Spelregels
Zet je pion op een van de starthokjes van het winkelbord. Gooi de dobbelsteen. Zet je pion het aantal 
stappen vooruit. Koop evenveel van het product als de worp van de dobbelsteen. Reken uit je hoofd uit 
hoeveel je moet betalen. Een andere speler controleert dit met de rekenmachine. Is het antwoord goed? 
Dan leg je een fi che op het vier-op-een-rij-bord. Kies een hokje met dezelfde kleur als het hokje waarop  
je pion staat. 
Bijvoorbeeld: Je staat op start 3. Je gooit 5 en komt op het rode vakje met koek. Je koopt dus vijf 
koeken. Je rekent uit: 5 × € 0,26 =. Is het antwoord goed? Leg dan jouw fi che op een rood hokje van het 
vier-op-een-rij-bord. 
Kom je op start dan heb je pech. Er gebeurt niets. Kom je op een hokje waar al iemand staat? Dan moet 
je een beurt overslaan. Haal je op het winkelbord iemand in en reken je de som goed uit? Dan mag je 
een van zijn fi ches vervangen door een fi che van jezelf. Degene die als eerste vier van zijn fi ches op een 
rij heeft liggen, is de winnaar. Dat mag horizontaal, verticaal en diagonaal.

vier-op-een-rij-bord
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winkelbord

1 kg 
appels 
€ 1,15

1 l 
karnemelk

€ 0,49

1 zak sla
€ 0,99

1 pak rijst
€ 0,79

1 pizza
€ 2,68

1 blik soep
€ 1,46

1 bak 
mosselen

€ 5,98

1 kom-
kommer
€ 0,74

1 fl esje sap
€ 0,89

1 
rookworst

€ 2,19

1 kg 
wortels
€ 0,54

1 pak vla
€ 1,25

broodje
€ 0,52

1 bos 
bloemen

€ 1,99

1 kg witlof
€ 0,76

1 blikje vis
€ 2,42

100 g vis
€ 1,85

100 g paté
€ 0,79

1 brood
€ 1,84

1 kiwi
€ 0,19

1 kg peren
€ 1,09

1 pak 
koekjes
€ 2,10

1 l yoghurt
€ 0,64

1 koek
€ 0,26

start
2

start
1

start
3

start
4
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Getallen en bewerkingen 
Breuken, decimale getallen en procenten
De kinderen leren hoe ze (halveringen van) 
tiende delen (en halveringen daarvan) kunnen 
uitdrukken in een percentage.

Nieuw in dit blok  informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en 
bewerkingen 
Handig rekenen
De kinderen verkennen de 
samenhang tussen 
deelsommen (120⁄4 ), 
breuken van hele getallen 
(1⁄4 deel van 120), 
keersommen met breuken 
(1⁄4 × 120) en keersommen 
met decimale getallen 
(0,25 × 120).

Getallen en bewerkingen 
Overal getallen
Met behulp van een pak, 
boterham of emmer vruch-
tenhagel proberen de kinde-
ren zich een voorstelling te 
maken van grote getallen en 
hoeveelheden. Ze verkennen 
het getallengebied tot en 
met 1.000.000.

Getallen en 
bewerkingen 
Overal getallen
De kinderen verken-
nen het positioneren 
van decimale getal-
len en breuken op de 
getallenlijn.

Getallen en 
bewerkingen 
Handig rekenen
De kinderen 
verkennen het 
begrip gemiddelde. 
Ze passen dat begrip 
toe in verschillende 
contexten, onder 
andere bij 
(gemiddelde) lengte 
en gewicht.

Meetkunde
Schaduw
De kinderen proberen 
aan de hand van 
schaduwbeelden 
de juiste fi guren te 
herkennen.

Meten
Noteren van gewichtsmaten
De kinderen maken kennis met het begrip ton (1000 
kg). Ze benoemen aantallen kilogrammen als delen van 
een ton, bijvoorbeeld: 1⁄4 ton = 250 kg = 0,250 ton.
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