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Les 1 Overal getallen

Hoeveel liter melk gemiddeld per jaar? Waar ongeveer? Maak vast.1

Kijk bij opdracht 1. Hoeveel liter melk geeft 1 koe gemiddeld per jaar?2

2

Hoeveel liter melk gemiddeld per jaar? Tel verder en terug.3

500.000 1.000.0000

gemiddeld 
400.000 l 
melk per jaar

50 koeien

Boerin Truus

gemiddeld 
480.000 l 
melk per jaar

60 koeien

Boer Harm

gemiddeld 
800.000 l 
melk per jaar

100 koeien

Boer Dirk

gemiddeld 
808.000 l 
melk per jaar

101 koeien

Boer Ko

gemiddeld 
880.000 l 
melk per jaar

110 koeien

Boerin Joke

gemiddeld 
960.000 l 
melk per jaar

120 koeien

Boer Jan

Hoeveel liter melk 
geeft 1 melkkoe 
gemiddeld per jaar? 
Hoe weet je dat?

liter per jaar

7
koeien

8
koeien

9
koeien

10
koeien

11
koeien

12
koeien

13
koeien

97
koeien

98
koeien

99
koeien

800.000

100
koeien

808.000

101
koeien

102
koeien

103
koeien
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Welk hele getal is het dichtst bij? Schrijf.4

Ervoor en erna. Schrijf.6

Kijk bij opdracht 4. Schrijf de namen en de getallen van minder naar meer.5

Schrijf de getallen in de juiste melkbus.7

3

400.000 l 401.000 l

400.000 l 400.100 l

400.000 l 400.010 l

19,9 l 20 l

19,99 l 20 l

19,999 l 20 l

480.000

80.000

800.000

749.000

251.000

249.000
minder dan 500.000 meer dan 250.000

minder dan 750.000
meer dan 500.000

Een melkkoe geeft per dag 
tussen 20 en 30 liter melk.
Hiernaast zie je hoeveel liter mijn 
koeien gisteren precies gaven.

≈  l

≈  l

≈  l

≈  l

≈  l

Jans

20,015 l l l l l

melklijst zondag

Bertha 25,109 liter

Coba 24,2  liter

Grietje 24,901 liter

Mies 29,8  liter

Jans 20,015 liter
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Les 2 Handig rekenen

Is er genoeg melk voor 10 kilogram kaas? Reken eerst ongeveer en dan precies.1

Hoeveel liter melk voor de boter? Kleur en reken.2

4

1⁄4 deel voor melk

1⁄4 deel voor kaas

1⁄5 deel voor yoghurt

1⁄10 deel voor karnemelk

1 koe geeft ongeveer 
25 liter melk per dag.
Hoeveel liter is voor 
de boter?

1⁄4 deel voor melk

1⁄4 deel voor kaas

1⁄5 deel voor yoghurt

1⁄10 deel voor karnemelk

25 liter

Wat valt je op?

nee

ja

melklijst maandag

Bertha 25,129 liter

Coba 24,1  liter

Grietje 24,801 liter

Mies 19,915  liter

Jans 20,2 liter

Voor 10 kilogram kaas is 100 liter 
melk nodig. Geven mijn 5 koeien 
samen genoeg melk?

Mijn 100 koeien geven samen 
2500 liter melk per dag.
Hiernaast zie je waar de melk 
voor wordt gebruikt.
Hoeveel liter melk blijft er over 
voor de boter?

l

l

2500 liter
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Welke sommen passen erbij? Schrijf.3

Vul de tabellen in.4

5

+

50.000

75.000

500.000

750.000

2500 25.000 250.000 –

1.000.000

750.000

500.000

250.000

250.000 25.000 2500

Voor de yoghurt, 
karnemelk, 
boter en kaas 
samen gebruik ik 
1875 liter melk.

Voor de melk 
en kaas samen 
gebruik ik 
1250 liter melk.

Voor de yoghurt, 
karnemelk, boter 
en kaas samen 
gebruik ik 
18,75 liter melk.

Voor de melk 
en kaas samen 
gebruik ik 
12,5 liter melk.

2500 liter

1⁄4 deel voor melk

1⁄4 deel voor kaas

1⁄5 deel voor yoghurt

1⁄10 deel voor karnemelk

de rest voor boter

1⁄4 deel voor melk

1⁄4 deel voor kaas

1⁄5 deel voor yoghurt

1⁄10 deel voor karnemelk

de rest voor boter
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Les 3 Samen en alleen

6

100 koeien

8000 liter

zwart = % = koeien

wit  = % = koeien

roodbont  = % = koeien

bruin  = % = koeien

melk l

yoghurt l

kaas l

vla l

Hoeveel koeien van elke soort? Kleur en vul in.1

Hoeveel liter voor elk product?2

Ik heb vier soorten koeien.
Een kwart is zwart.
Een tiende deel is wit.
De helft is roodbont.
De rest is bruin.

Een koe geeft gemiddeld 8000 liter melk per jaar.
Hiernaast zie je waar we die melk voor gebruiken.
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Kijk naar de cirkelgrafi ek bij opdracht 2. Hoeveel liter hebben de koeien voor elk product gegeven?3

Hoeveel kilogram van elke kaassoort? Kleur en vul in.4

7

jonge kaas  = 35% = kg

jong belegen kaas = 15% = kg

belegen kaas  = 25% = kg

extra belegen kaas  = 20% = kg

oude kaas  = 5% = kg

100.000 kilogram

Mijn koeien zijn kampioen.
Ze hebben samen 150.000 liter melk gegeven.

In ons kaaspakhuis ligt 
100.000 kilogram kaas.

melk l

yoghurt l

kaas l

vla l
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Les 4 Meten met maten

Hoeveel pakken melk kun je vullen? Reken uit en vul in.1

Hoeveel deciliter samen?2

8

pakkenpakken

pakken

pakken

dl dl dl dl

dl dl dl dl1 dl

In deze melktank zit 10.000 liter melk.

0,5 l

0,25 l

1 l

1,5 l

2 l

0,75 l

pakken≈

pakken≈
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1⁄2 deel van 1 liter

 =  ml

 =  cl

 =  dl

 =  l

3 dl

 =  ml

 =  cl

 =  l

1⁄5 deel van 1 liter

 =  ml

 =  cl

 =  dl

 =  l

75 cl

 =  ml

 =  dl

 =  l

3⁄10 deel van 1 liter

 =  ml

 =  cl

 =  dl

 =  l

900 ml

 =  cl

 =  dl

 =  l

pakken

pakken

pakken

Een koe geeft gemiddeld 
8000 liter melk per jaar.

Hoeveel pakken melk kun je vullen met de melk van 1 koe? Reken uit en vul in.3

Hoeveel melk zit er in de maatbeker? Kleur en vul in.4

9

pakken

pakken

pakken≈
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Les 5 Meten in de ruimte

Vul de windrichtingen in.1

Waar liggen de plaatsen? Vul de richting in. Gebruik de afkorting.2

10

noorden N

Assen ligt ten van Groningen.

Middelburg ligt ten van Rotterdam.

Amersfoort ligt ten van ’s-Hertogenbosch.

Gouda ligt ten van Delft.

Apeldoorn ligt ten van Ede.

Amsterdam ligt ten van Almere.

Groningen ligt ten van Heerenveen.

Maastricht ligt ten van Amsterdam.

Amsterdam ligt ten van Woerden.

Den Haag ligt ten van Woerden.

Utrecht ligt ten van Woerden.

Haarlem ligt ten van Woerden.

Eindhoven ligt ten van Woerden.

De naald op een kompas wijst 
altijd naar het noorden.
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staat ten O van de brug.

ligt ten NW van de boerderij.

staat ten Z van de brug.

staat ten Z van de boerderij.

ligt ten NO van de brug.

     1 hokje(s) richting  NO

 hokje(s) richting

 hokje(s) richting

 hokje(s) richting

 hokje(s) richting

      hokje(s) richting  

 hokje(s) richting

 hokje(s) richting

 hokje(s) richting

 hokje(s) richting

De tuin ligt ten ZO van het huis. Kleur de tuin 
groen. De garage ligt ten NO van het huis. 
Kleur de garage geel. De schuur ligt ten ZW 
van het huis. Kleur de schuur blauw. De straat 
voor het huis loopt van het ZW naar het NO. 
Kleur de straat oranje.

Teken op de juiste plaats in de plattegrond.3

Beschrijf de route van A naar B. Gebruik de windrichtingen.4

Teken en kleur op de juiste plaats.5

11
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Les 6 Handig rekenen

Welke keersommen passen erbij? Kleur, schrijf en leg uit.1

Hoeveel euro verdient de boer ongeveer? Reken handig uit.2

12

1⁄4 deel voor kaas

1⁄5 deel voor yoghurt

1⁄10 deel voor karnemelk

1 koe geeft ongeveer 
25 liter melk per dag.

1⁄4 deel voor kaas

1⁄5 deel voor yoghurt

1⁄10 deel voor karnemelk

25
liter

Wat valt je op?

Mijn koeien geven samen 
2500 liter melk per dag.
Hiernaast zie je waar de melk 
voor wordt gebruikt.

Voor de melk van 1 koe 
krijgt de boer... 

Voor de melk van 100 koeien 
krijgt de boer... 

1 koe geeft gemiddeld 
25 liter melk per dag 
en gemiddeld 
8000 liter per jaar.

Voor 1 liter melk krijgt 
de boer 33 cent.

2500 liter

€ per dag≈

€ per jaar≈

€ per dag≈

€ per jaar≈
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Hoeveel liter melk per dag en per jaar? Vul in.3

Hoeveel liter samen? Maak keersommen.4

Reken handig uit.5

13

per
dag

per
jaar

1
koe

25
liter

8000
liter

5
koeien

liter

liter

10
koeien

liter

liter

25
koeien

liter

liter

50
koeien

liter

liter

75
koeien

liter

liter

100
koeien

liter

liter

125
koeien

liter

liter

lll

0,1  × 25 = 1⁄10  deel van 25  = 1⁄10 × 25 = 

0,2  × 25 = 1⁄5  deel van 25  = 1⁄5  × 25 = 

0,5  × 25 = 1⁄2  deel van 25  = 1⁄2  × 25 = 

0,25  × 25 = 1⁄4  deel van 25  = 1⁄4  × 25 = 

0,75  × 25 = 3⁄4  deel van 25  = 3⁄4  × 25 =

0,1  × 2500 = 1⁄10 × 2500  = 

0,2  × 2500 = 1⁄5  × 2500  = 

0,5  × 2500 = 1⁄2  × 2500  = 

0,25  × 2500 = 1⁄4  × 2500  =

0,75  × 2500 = 3⁄4  × 2500  =
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120
liter

wb7-7p14

120
liter

wb7-7p14

120
liter

Les 7 Handig rekenen

Hoeveel liter melk gebruiken Harm, Jan en Ko per kaassoort? Teken, reken en maak sommen.1

Kijk bij opdracht 1. Hoeveel kilogram komijnekaas maakt Harm? En Ko?2

14

de helft van de helft = 1⁄2 × 1⁄2 =

l

de helft delen door 3 =

l

de helft delen door 4 =

l

kgHarm

kgKo

Van de helft van de melk 
maak ik komijnekaas en 
boerenkaas.

Van de helft van de melk 
maak ik kruidenkaas, 
roomkaas en mosterdkaas.

Van de helft van de 
melk maak ik notenkaas, 
brandnetelkaas, mosterdkaas 
en komijnekaas.

Ko

Harm

Jan

Van 10 liter 
melk maken 
Harm en Ko 
1 kilogram 
komijnekaas.
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360 liter

Hoeveel liter melk gebruiken Dirk, Frans en Rens per kaassoort?3

Hoeveel liter water is er per dag nodig? Vul de tabel in en maak sommen.4

Vul in.5

15

De helft van 360 = 360⁄2  = 1⁄2 × 360 = .

Een derde van 360  = 360⁄3  = 1⁄3 × 360 = .

Een kwart van 360  = 360⁄4  = 1⁄4 × 360 = .

1⁄2 × 3600 =

1⁄3 × 3600 =

1⁄4 × 3600 =

Dirk, Frans en Rens 
hebben ieder 
360 liter melk.

Van de helft van 
de melk maakt Dirk 
2 soorten kaas.

Van de helft van 
de melk maakt Frans 
3 soorten kaas.

Van de helft van 
de melk maakt Rens 
4 soorten kaas.

l ll

Voor 1 liter melk 
heeft een koe 
4 liter water nodig.

1.000.000 l
water

10.000
koeien

25.000 l
melk

10.000 l
water

100
koeien

250 l
melk

100 l
water

25 l
melk

1
koe

4 l1 l
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Les 8 Samen en alleen

16

Wat valt je op in de tabel? Schrijf.1

Teken de staafgrafi ek.2

In de tabel staan gegevens over 
Nederlandse melkbedrijven. 
Vergelijk de cijfers uit 1990, 
2000 en 2005 met elkaar. 
Welke drie dingen vallen je op? 
Schrijf.

melkproductie 
per koe

aantal koeien 
per melkbedrijf

aantal koeien

aantal 
melkbedrijven

6000 liter

40

1,9 miljoen

47.000

1990

7200 liter

56

1,5 miljoen

27.000

2000

7800 liter

64

1,4 miljoen

22.000

2005

Op het kaartje zie je hoeveel melkkoeien er in 
ons land zijn. Teken die aantallen in de grafi ek.

noord

500.000
aantal melkkoeien

oost zuid west

400.000

300.000

200.000

100.000

0

melkkoeien in Nederland
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Vul de tabel in.3

Boer Broek vertelt. Bedenk daarbij een rekenopdracht voor een klasgenoot. De klasgenoot rekent die 
opdracht uit in jouw werkboek.

4

17

aantal kilogram per persoon per jaar

melk

karnemelk

yoghurt

chocolademelk

toetje

kaas

boter

anders anders

boter

kaas

toetje

chocolademelk

yoghurt

karnemelk

melk

aantal kg per persoon 
per jaar

product

In de cirkelgrafi ek zie je de producten die gemaakt worden van melk.
Je ziet hoeveel kilogram van elk product de gemiddelde Nederlander 
per jaar gebruikt.
Je zegt ook wel: hoeveel kilogram van elk product er per persoon per 
jaar wordt gebruikt.

1. Ik heb 100 melkkoeien.
2. Een melkkoe eet 80 kilogram gras per dag.
3. Een melkkoe drinkt in de zomer wel 150 liter water per dag.
4. Mijn melkkoeien geven gemiddeld 30 liter melk per dag.
5. Er is 10 liter melk nodig om 1 kilogram kaas te maken.

De oplossing door:

Mijn rekenopdracht:

10 kg
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Les 9 Meten met maten

Kleur de strook en vul in.1

Hoeveel samen?2

18

l0,3 deel =

l25% =

l1⁄2 deel =

l0,5 deel =

l75% =

l1⁄10 deel =

l0,7 deel =

l40% =

l1⁄5 deel =

l0,4 deel =

l35% =

l1⁄4 deel =

l

l

l

500
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Vul in.3

Vul in.4

Vul in.5

19

3⁄5 deel =  mm =  m

6⁄10 deel =  mm =  m

1⁄4 deel =  mm =  m

1⁄5 deel =  mm =  m

1⁄10 deel =      100 mm =       0,1 m

2⁄10 deel =  mm =  m

8⁄10 deel =  mm =  m

3⁄4 deel =  mm =  m

2⁄5 deel =  mm =  m

1⁄2 deel =       mm =        m

1⁄10 deel =      100 g =       0,1 kg

1⁄5 deel =       g =        kg

1⁄4 deel =       g =        kg

6⁄10 deel =       g =        kg

3⁄5 deel =       g =        kg

2⁄4 deel =       g =        kg

9⁄10 deel =       g =        kg

4⁄5 deel =       g =        kg

3⁄10 deel =       g =        kg

7⁄10 deel =       g =        kg

1⁄10 deel =      100 ml =       0,1 l

1⁄5 deel =       ml =       l

1⁄4 deel =       ml =        l

2⁄10 deel =       ml =       l

3⁄5 deel =       ml =        l

5⁄10 deel =       ml =        l

3⁄4 deel =       ml =        l

6⁄10 deel =       ml =        l

4⁄5 deel =       ml =        l

8⁄10 deel =       ml =        l

1 m = 1000 mm

1 l = 1000 ml

1 kg = 1000 g

0 m

0 mm

1 m

1000 mm

1 kg

   0 g
  1000 g

     
     0

 kg
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Les 10 Meten in de ruimte

Meet en vul in.1

Kijk bij opdracht 1. Meet en vul in.2

20

 Teken met een stip het nieuwe dorp Plerk op de kaart. Het dorp ligt precies op 20 kilometer   
 afstand van Goes. Schrijf de naam erbij.

 Teken met een stip het nieuwe dorp Stip op de kaart. Het dorp ligt precies op 10 kilometer   
 afstand van Terneuzen en op 15 kilometer afstand van Hulst. Schrijf de naam erbij.

Hoeveel kilometer staan de vuurtorens van Westkapelle en Nieuw-Haamstede uit elkaar? 

Hoe lang is het eiland Schouwen Duiveland op z’n langst? 

En op z’n breedst? 

Je rijdt van Middelburg naar Goes. Hoeveel kilometer is dat? 

Je rijdt van Zierikzee naar Middelburg via Goes. Hoeveel kilometer is dat? 

Je rijdt van Terneuzen via de Westerscheldetunnel naar Haamstede. Hoeveel kilometer is dat? 

Hoe lang is het rijden van Zierikzee naar Middelburg via Haamstede? 

5 km

4 minuten

vuurtoren

tunnel onder water

a

b

Hiernaast zie je een kaart 
van de provincie Zeeland.
1 cm op deze kaart is in 
werkelijkheid 5 km.
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Kijk bij opdracht 1. Vul de richtingen in en teken.3

Meet en vul in.4

21

Goes ligt ten                   van Middelburg.

Terneuzen ligt ten                   van Middelburg.

Zierikzee ligt ten                   van Middelburg.

Renesse ligt ten                   van Zierikzee.

Teken op de kaart een vuurtoren 5 kilometer ten NO van Cadzand-Bad.

Teken het nieuwe dorp Kats op 10 kilometer ten ZW van Goes.

Teken een nieuw kanaal dwars door Schouwen Duiveland dat loopt van NO naar ZW.

Hoe lang is de stal?                   En hoe breed? 

Hoe lang is het woonhuis?                   En hoe breed? 

Hoe lang is het pad in de tuin? 

De stal ligt ten                   van het bos.

Teken een boom ten NO van de stal.

Teken in de tuin een zandbak van 5 meter lang en 2,5 meter breed.

Teken een geitenwei ten O van de stal.

Hiernaast zie je een plattegrond van mijn boerderij. 
1 cm op deze kaart is in werkelijkheid 5 m.

Z

NW
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Les 11 Handig rekenen

Hoeveel liter melk samen? Kleur, teken, schrijf en leg uit.1

Welke sommen met breuken passen erbij? Schrijf.2

22

l=

deel van 1000 l=+1⁄4 + 1⁄5 =

inhoud
1000 l

l=

inhoud
10.000 l

l=

deel van 1000 l=+1⁄5 + 1⁄10 =

inhoud
1000 l

l=

inhoud
100.000 l

deel van
10.000 l

=+1⁄2 + 1⁄5 =
deel van
100.000 l

=+1⁄4 + 1⁄10 =
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Is er genoeg melk voor 10 kilogram kaas? Reken ongeveer en precies.3

Reken uit.4

23

h dtT EHVoor 10 kilogram 
kaas heb ik 100 liter 
melk nodig. Geven 
mijn 4 koeien samen 
genoeg melk?

–

h dt

0

T E

01

HHoeveel is het verschil?

l≈

l≈

9

0

1

0
+

T E

0

0

0

0

0

0

0

0

H

1

1

9

8

D

4

5

1

9

TD

2

2

2

1

HD

4

0

0

0
+

T E

5

0

5

0

5

5

5

0

H

0

5

9

9

D

2

2

0

9

TD

1

1

1

HD

T EHDTDHD

Hoeveel is het verschil?

nee

ja

Bertha 24,109 l

Coba 25,1  l

Grietje 21,901 l

Mies 19,8  l
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Les 12 Handig rekenen

Hoeveel liter melk geven de koeien samen per dag? Reken handig uit.1

Kijk bij opdracht 1. Wat is waar? Kruis aan en controleer.2

24

Kijk bij opdracht 1. Hoeveel verdient boer Dirk ongeveer per dag?3

24,5 liter
melk

25 liter
melk

25,5 liter
melk

Een koe van boer Dirk geeft 
per dag gemiddeld:

Voor 1 liter melk krijgt 
boer Dirk 33 cent 
van de zuivelfabriek.

≈ €

Ik heb 100 koeien. 
Ze geven niet allemaal evenveel melk:
• 50 koeien geven 25 liter per dag;
• 20 koeien geven 22,5 liter per dag;
• 20 koeien geven 27,5 liter per dag;
• 10 koeien geven 30 liter per dag.
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Hoeveel pakken kun je vullen? Maak sommen.4

Hoeveel liter melk gemiddeld op maandag? Reken ongeveer en controleer.5

Reken uit.6

25

10 liter

zure room

karnemelk

yoghurt

In de melkbus zit 
10 liter melk. 

Hiernaast zie je 
waarvoor de melk 
wordt gebruikt.

pakken pakken pakken

h dtT EH

5 × 25,8 = 

50 × 25,8 = 

25 × 25,8 = 

5 × 2,58 = 

50 × 2,58 = 

25 × 2,58 =

5

5
×

T E

8

0

2

HDTD

5

×

T E

8

5

2

HD

5

2
×

T E

8

5

2

HD

melklijst maandag

Bertha 24,109 l

Coba 24,2  l

Grietje 24,956 l

Mies 29,7  l

Jans 20,035 l

gemiddeld     ≈       l

h dtT EH
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Les 13 Samen en alleen

26

De melk wordt naar de zuivelfabriek gebracht.
Daar verwerken ze de melk.
Er zijn in ons land 60 zuivelfabrieken:
•  24 voor kaas;
•  6 voor boter;
•  12 voor melkpoeder;
•  18 voor melk.
Er werken in totaal 60.000 mensen.

Hoeveel mensen werken er gemiddeld in een zuivelfabriek?                   mensen

Teken een staafgrafi ek waarin je de aantallen 
van de 4 genoemde zuivelfabrieken kunt 
afl ezen.

Kleur de hele cirkelgrafi ek.
Hoeveel procent van de zuivelfabrieken is voor:

 kaas  =  %

 boter  =  %

 melkpoeder  =  %

 melk  =  %

100%

Reken uit, teken en kleur.2

Reken uit en vul in.1

Hoeveel pakken kun je vullen uit een 
tankwagen met 40.000 liter melk?

pakken pakken pakken≈
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vandaag

Een kind tussen de 4 en 12 jaar eet per dag gemiddeld 
4 boterhammen en drinkt per dag gemiddeld 2 bekers melk.
Hoeveel broden eet een kind gemiddeld per jaar?
En hoeveel liter melk drinkt een kind gemiddeld per jaar?

≈ broden per jaar

≈ liter melk per jaar

Vul in en schrijf.3

Reken uit.4

27

De naam van de kaas hangt af van de leeftijd.
Dat zie je hiernaast op het bord.

Schrijf eerst de datum van vandaag in de kalender.
Schrijf dan bij elke kaas wanneer ik die op de 
plank heb gelegd.

extra 
belegen

belegen
jong 

belegen

jong oud

extra � � � n
� � � n
jong � � � n
jong
naam van de kaas

7 maan n
4 maan n
2 maan n
1 maand
leeftijd

oud 10 maan n
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Les 14 Meten met maten

Gebruik          en          . Hoeveel betaal je?1

Kijk bij opdracht 1. Gebruik          ,          en         . Hoeveel betaal je?2

28

€ 1,89 € 1,98 € 1,09 € 0,85 € 1,15

Maak je eigen 
boodschappenlijstje.
Reken uit wat je 
moet betalen.

€ 9,28 € 10,80

1 kg
jonge kaas

1 kg
oude kaas

Ik lever 6 lege 
fl essen in.
Op elke fl es zit 
20 cent statiegeld.

Maak je eigen 
boodschappenlijstje.
Reken uit wat je 
moet betalen.
Je levert 7 lege 
fl essen in.

M+ MR

M+ MR

 € 

 € 

 € 

samen € 

1 pakje roomboter € 

2 pakken vanillevla € 

4 pakken yoghurt € 

2 kg jonge kaas €

statiegeld € 

samen €

 € 

 € 

 € 

 € 

 €

statiegeld € 

samen €

300 g oude kaas € 

250 g jonge kaas € 

2 pakjes roomboter €

3 dozen eieren € 

samen €

M-
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Wat doe jij in welk jaar? Beantwoord de vragen.3

Welke eeuw? Schrijf de jaartallen en maak vast.4

29

We leven in de 21e eeuw. Deze eeuw begint in het jaar                   en loopt tot het jaar                   .
Jouw leven speelt zich dus vooral af in de 21e eeuw.

In welk jaar ga je van de basisschool af?

In welk jaar ben je niet meer leerplichtig?

Wat wil je worden?
Vanaf welk jaar ga je dat beroep uitoefenen?

Ga je nog naar school in 2020?

Hoe oud ben je in 2050?

Vanaf welk jaar mag je autorijden?

Wanneer krijg je kinderen?

1972
gebruik eerste 
rekenmachine

1570
uitvinding van 

de tandenborstel

1909
uitvinding van 

plastic

1946
uitvinding van 

de bikini

Je wordt 25 jaar
in 

1845
uitvinding van 

kunstmest

Oma is geboren
in 

1778
uitvinding van 

de wc

1969
de eerste mens 

op de maan

1714
uitvinding van de 
kwikthermometer

Met een 
tijdmachine 
zou ik graag 
een keertje 

naar deze eeuw 
reizen.

1914
uitvinding van 

het verkeerslicht

1595
uitvinding van 
de microscoop

1783
reis van de eerste 

luchtballon

16e eeuw 17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw 20e eeuw 21e eeuw

1800

1895
de eerste tractor

1875
uitvinding van 

de telefoon

1875
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Les 15 Wizmix

30

Maak samen 1 hele

Dit heb je nodig:
• 36 fi ches in twee kleuren
• een pion

Spelregels
Speel het spel met twee spelers of twee teams van twee spelers.
De eerste speler kiest een breuk uit de hokjes hieronder en zet de pion op dat hokje.
Zoek dan op het grote speelbord een breuk of decimaal getal waarmee je samen 1 kunt maken. 
Het mogen ook meer breuken of decimale getallen zijn. Leg een fi che op de hokjes die je kiest.
Dan is de tweede speler aan de beurt. Hij mag de pion laten staan en andere breuken of decimale 
getallen zoeken die samen 1 maken. Hij mag de pion ook verzetten, maar alleen naar een hokje dat 
boven, onder, links of rechts van de pion ligt. Dus niet diagonaal.
Dan is de eerste speler weer aan de beurt.
Probeer de breuken en decimale getallen zo te kiezen, dat vier van jouw fi ches op een rij komen te 
liggen. Dat mag van links naar rechts, van boven naar beneden, of schuin. De speler die als eerste een 
rij van vier fi ches heeft, wint.

Tip: Bedenk vooraf welk hokje je wilt. Misschien lukt het zelfs om je tegenstander dwars te zitten.

1⁄2 1⁄3 1⁄4 1⁄5

1⁄6 1⁄8 1⁄9 1⁄10

58555_ww_7-7_wb_bw.indd   30 17-2-2011   14:23:23



31

1⁄2 1⁄5 2⁄3 2⁄5 3⁄4 0,75

3⁄5 1⁄6 4⁄6 2⁄6 1⁄8 4⁄9

0,25 5⁄10 0,25 0,5 7⁄10 4⁄5

2⁄6 4⁄9 1⁄3 0,75 7⁄8 0,5

9⁄10 4⁄10 2⁄5 3⁄9 5⁄9 5⁄6

6⁄8 0,5 2⁄10 1⁄3 0,5 8⁄9
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Nieuw in dit blok  informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en 
bewerkingen
Overal getallen
De kinderen plaatsen 
hele getallen tot en 
met 1.000.000 op de 
getallenlijn. Ze tellen 
verder en terug met 
deze getallen.

Getallen en 
bewerkingen
Handig rekenen
De kinderen 
onderzoeken wat 
er gebeurt als je de 
helft van de inhoud 
deelt door 2, door 
3 en door 4.

Getallen en 
bewerkingen
Handig rekenen
De kinderen leren 
twee ongelijke 
breuken gelijk 
maken en optellen.

Meetkunde
Richtingen
De kinderen 
omschrijven de 
ligging van een 
plaats op een kaart, 
of de ligging ten 
opzichte van een 
andere plaats.

Meten met maten
De kinderen 
verkennen de 
relatie tussen de 
notatiesystemen 
van inhoud,
lengte en gewicht.

Meten
Noteren van 
gewichtsmaten
De kinderen 
maken kennis 
met het begrip 
deciliter (dl). 
Ze noteren 
aantallen 
deciliters als 
deel en als 
kommagetal 
ten opzichte 
van de liter, 
bijvoorbeeld: 
1 dl = 1⁄2 deel 
van 1 liter
= 0,1 l.

Meten
Optellen van 
inhoudsmaten
De kinderen tellen 
inhouden bij 
elkaar die bestaan 
uit verschillende 
inhoudsmaten.
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