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100%

gas

100%

elektriciteit

elektriciteit
koelen €
koken €
verlichting €
tv / radio €
schoonmaken €
overig €

Gas betaal je per m3 en kost € 0,50 per m3.
Elektriciteit betaal je per kiloWatt-uur (kWu) en kost 
€ 0,25 per kWu.
Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar 1400 m3 
gas en 4000 kWu elektriciteit.
In de cirkelgrafi eken zie je waar we de elektriciteit en 
het gas voor gebruiken.

gas
verwarming €
warm water €
koken €
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2

Welk deel van 4,5 miljard kilogram afval ongeveer? Maak vast.2

Hoeveel kilogram afval werd in 2008 gescheiden ingezameld? Schrijf van minder naar meer.1

Les 1 • Overal getallen

In 2008 werd in Nederland in totaal ongeveer 4,5 miljard kilogram huishoudelijk afval gescheiden 
ingezameld.

glas
446.100.000 kg

chemisch afval
44.610.000 kg

textiel
89,2 miljoen kg

metalen
89.210.000 kg

grofvuil
901.000.000 kg

papier / karton
1.125.250.000 kg

grof tuinafval
446.200.000 kg

gft
1.487.000.000 kg

soort afval  gewicht (ongeveer)

gft  1,5 miljard kg
glas  450 miljoen kg
papier / karton  1.125.000.000 kg
textiel  90.000.000 kg
grofvuil  900 miljoen kg
grof tuinafval  450.000.000 kg
metalen  90 miljoen kg
chemisch afval  45 miljoen kg

0,25 deel

0,1 deel

0,3 deel

0,2 deel

0,01 deel

0,02 deel

1⁄3 deel

1⁄5 deel

1⁄4 deel

1⁄10 deel

1⁄100 deel 1⁄50 deel
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5 Hoe maak jij de getallen? Kleur.

4 Vul de rijen aan.

3 Wie heeft gelijk? Kruis aan.

3

950.000

9.500.000

9.500.000.000

95.000.000

950.000.000

960.000

9.700.000

9.700.000.000

98.000.000

990.000.000

1,01 miljoen

SjenJasmijn

PepijnLing

10,1 miljard

soort afval gewicht (ongeveer)

gft  1,5 miljard kg
glas  1⁄10 deel
papier / karton  1.125.000.000 kg
textiel  90.000.000 kg
grofvuil  1⁄5 deel
grof tuinafval  450 miljoen kg
metalen  0,02 deel
chemisch afval  45 miljoen kg
totaal  4,5 miljard

In verhouding 
tot de totale 
hoeveelheid 
afval is er meer 
chemisch afval 
dan metalen 
gescheiden 
ingezameld.

In verhouding tot de 
totale hoeveelheid afval 
is er weinig gft-afval en 
veel papier gescheiden 
ingezameld.

In verhouding tot de totale 
hoeveelheid afval is er 
meer textiel dan metalen 
gescheiden ingezameld.

In verhouding tot de totale 
hoeveelheid afval is er 
evenveel glas als grof tuinafval 
gescheiden ingezameld.

1.478.000.000147.800.000

100.000.000 1.000.000.000

800
8000

7.000.000
478

000
70.000.000

7800
8 miljoen100 miljoen

147.800 478.000

40.000.000
400.000.000

147
7.000.000800.000

8.000.000100.000

1 miljard
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4

verbrand of gestort

Hoeveel afval werd hergebruikt? En hoeveel verbrand of gestort? Schrijf sommen.2

Welk deel van het huishoudelijk afval werd in 2007 hergebruikt? Hoeveel kilogram? Reken uit en 
vertel.

1

Les 2 • Handig rekenen

In 2007 produceerde de familie Brandsma 360 kilogram afval. 
Een deel werd hergebruikt. De rest werd verbrand of gestort.

GLASBAK

0,3 deel 1⁄30 deel

1⁄15 deel

kg kg

hergebruikt

huishoudelijk afval                       2007

verbrand  2⁄5 deel kg
gestort  0,05 deel kg
hergebruikt  deel kg
totaal   8.400.000.000 kg

0,15 deel
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5 Maak 1 en 1 miljoen en 1 miljard.

4 Reken uit.

3 Kijk bij opdracht 1 en 2. Werd minder of meer dan de helft van het afval hergebruikt? Kruis aan.

500.000.000

250.000.000

50.000.00050.000

250.000

500.000

5

 3⁄4 + 0,2 = 

 1⁄4 + 0,2 = 

 1⁄5 + 0,25 = 

 1⁄20 + 0,4 = 

 2⁄5 + 0,05 = 

 3⁄4 – 0,2 = 

 1⁄4 – 0,2 = 

 0,25 – 1⁄5 = 

 0,4 – 1⁄20 = 

 2⁄5 – 0,85 = 

Van 8,4 miljard kilogram afval werd in 2007:

 minder dan de helft hergebruikt

 meer dan de helft hergebruikt

Van het afval van de familie Brandsma 
werd in 2007:

 minder dan de helft hergebruikt

 meer dan de helft hergebruikt

1 miljard

1 miljard

1 miljard

1 miljard 1 miljard 1 miljard

0,05

0,25

0,5

1

1

1

11 1

1 miljoen

1 miljoen

1 miljoen

1 miljoen1 miljoen1 miljoen
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6

1 Maak limonade in de juiste verhoudingen.

2 Maak brooddeeg in de juiste verhoudingen.

Les 3 • Samen en alleen

water

=  deel

=  deel

= %

meel

=  deel

=  deel

=  %

zout

=  deel

=  deel

=  %

1 kg

siroop

=  deel

=  deel

=        %

water

=  deel

=  deel

=        %

5 l

1 l

4 l

2,5 l

l

l

1 l

l

l

75 l

l

l

l

0,25 l

l

dl

dl

4 dl

ml

750 ml

ml

limonade

siroop

water

5 kg

3 kg

1 kg

1 kg

2,5 kg

kg

kg

kg

20 kg

kg

kg

kg

1000 g

g

g

g

g

750 g

g

g

hg

hg

2 hg

hg

g

g

g

g

brooddeeg

meel

zout

water

Ik maak 5 kilogram brooddeeg van meel, zout 
en water. Ik meng die in deze verhouding.

Ik maak 5 liter 
limonade van 
siroop en water.
Ik meng siroop 
en water in deze 
verhouding.

1 l 1 l 1 l 1 l1 l

1⁄5

0,2

20

4⁄5

0,8

80

1⁄53⁄5 1⁄5
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5 Maak nieuwe verf in de juiste verhoudingen.

4 Maak nieuwe verf in de juiste verhoudingen.

3 Maak beton in de juiste verhoudingen.

     

7

wit

grind

=  deel

=  deel

= %

=  deel

=  deel

= %

rood

cement

=  deel

=  deel

=  %

=  deel

≈  deel

≈  %

geel

zand

=  deel

=  deel

=  %

=  deel

≈  deel

≈  %

10 l

2 l

3 l

5 l

5 l

l

l

l

25 l

l

l

l

l

0,4  l

l

l

cl

cl

300 cl

cl

l

l

l

10 l

l

0,5 l

l

l

cl

cl

900 cl

cl

1 dl

dl

dl

dl

nieuwe verf

rood

geel

wit

60 kg

10 kg

20 kg

30 kg

120 kg

20 kg

kg

kg

2160 kg

360 kg

kg

kg

30 kg

5 kg

kg

kg

kg

kg

kg

450 kg

kg

kg

70 kg

kg

kg

kg

kg

660 kg

beton

cement

zand

grind

20 l

6 l

2 l

4 l

8 l

5 l

l

l

1 l

l

25 l

l

l

5 l

l

l

l

0,2 l

0,4 l

l

dl

30 dl

dl

20 dl

dl

4 l

l

l

0,8 l

l

1 l

l

l

0,2 l

l

nieuwe verf

blauw

rood

geel

wit

1 l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l1 l

10 kg

10 kg
10 kg 10 kg 10 kg10 kg 10 kg

10 kg

Ik maak 10 liter 
verf.
Ik meng in deze 
verhouding.

Ik maak 60 
kilogram beton 
van cement, 
zand en grind.
Ik meng 
die in deze 
verhouding.
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8

0

0 1 hg

100

0 1 kg

10

0

0 1 kg

100

0 1 kg

10

0

0 1 hg

100

0 1 hg

10

0

0 1 kg

10

Vul eerst het lege vak bij de weegschaal in. Kleur daarna het gewicht zo nauwkeurig mogelijk.2

Kijk bij opdracht 2. Vul in.3

Les 4 • Meten met maten

16 dag

12.000 mg60.000 mg

2 dag300 dg

0,03 kg3100 cg

0

paard
550 kg

raaf
163 dag

vrachtwagen
1,6 ton

dartpijl
25 g

Vul in.1

soort afval gewicht

   g

   g

   g

   g

soort afval gewicht

   g

   g

   g

Boven elke weegschaal 
lees je hoeveel afval 
we per dag gemiddeld 
weggooien.

=  ton

=  dag

=  hg

=  hg

=  kg

=  dg

=  hg

=  dag

=  kg

=  hg

=  kg

=  g
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5 Hoeveel van elke soort afval zit er gemiddeld in een volle vuilniszak?

4 Vul in.

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

9

10 kg

soort %  gewicht

restafval 63%   hg

papier  16%   dag

plastic 11%   g

gft 7%   hg

bouwafval 2%   dag

overig 1%   g

 600 kg =     ton

 5 kg =      ton

 3000 hg =      ton

 700 dag =      ton

 43.000 g =     ton

 20 dg =     kg

 400 g =     kg

 7 hg =     kg

 80 dag =     kg

 700 cg =     kg

 2 mg =     g

 400 mg =     g

 30 cg =     g

 21 dg =     g

 5 cg =     g
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10

2

De tangram. Vertel.1

Les 5 • Meten in de ruimte

3 Kijk bij opdracht 1 en 2. Teken de vormen op verschillende manieren in het vierkant.

Kleur telkens vormen die even groot zijn.
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6 Maak de fi guren.

5 Maak de fi guren.

4 Maak de fi guren.

11
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12

Welk deel van het afval werd verbrand? En welk deel hergebruikt? Schrijf en teken.2

Vul de tabel in.3

Hoeveel kilogram afval werd verbrand? En hoeveel hergebruikt?1

Les 6 • Handig rekenen

×

0,4 deel

2⁄5 deel

0,6 deel

3⁄5 deel

10 kg

kg

kg

kg

kg

20 kg

kg

kg

kg

kg

100 kg

kg

kg

kg

kg

200 kg

kg

kg

kg

kg

400 kg

kg

kg

kg

kg

4.000.000 kg

kg

kg

kg

kg

4.000.000.000 kg

kg

kg

kg

kg

totale
hoeveelheid
afval

verbrand

hergebruikt

10 kg

kg

kg

20 kg

8 kg

12 kg

100 kg

kg

kg

200 kg

kg

kg

400 kg

kg

kg

4.000.000 kg

kg

kg

4.000.000.000 kg

kg

kg

Je schrijft: 2 : 5.
Je zegt: de verhouding 
is 2 ‘staat tot’ 5.

Welk deel van het afval is 
verbrand?

8 ÷ 20 = 8⁄20 = 4⁄10 = 2⁄5 deel

2⁄5 deel = 4⁄10 deel = 0,4 deel

0,4 deel = 40⁄100 deel = 40%

2⁄5 deel van 20 =  kg

2⁄5 × 20 =  kg

0,4 deel van 20 =  kg

0,4 × 20 =  kg

40% van 20 =  kg

Van 20 kg afval is 
12 kg afval hergebruikt.

De verhouding tussen de 
hoeveelheid hergebruikt afval 
en de totale hoeveelheid afval is:

Welk deel van het afval is 
hergebruikt?

Van 20 kg afval is 
8 kg afval verbrand.

De verhouding tussen de 
hoeveelheid verbrand afval en 
de totale hoeveelheid afval is:

  8 : 20
  4 : 10

2 : 5 
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6 Vul de tabel in.

5 Welk deel van het gft-afval bestond uit planten? En welk deel uit voedsel? Schrijf en teken.

4 Kijk bij opdracht 1. Welk deel van het afval werd verbrand? En welk deel hergebruikt? Schrijf.

×

0,4 deel

2⁄5 deel

0,6 deel

3⁄5 deel

15 kg

kg

kg

kg

kg

150 kg

kg

kg

kg

kg

1500 kg

kg

kg

kg

kg

15.000 kg

kg

kg

kg

kg

150.000 kg

kg

kg

kg

kg
1313

De familie Groen 
produceerde 150 kg 
gft-afval in een jaar.

Van 100 kg afval is           kg 
afval verbrand.

De verhouding tussen de 
hoeveelheid verbrand afval en 
de totale hoeveelheid afval is:

     : 100

60 kg van het gft-afval bestond 
uit planten.

De verhouding tussen de 
hoeveelheid planten en de totale 
hoeveelheid gft-afval is:

     : 150

Welk deel van het afval is 
verbrand?

          ÷ 100 =            =
          =           deel
          deel =  0,       deel
0,       deel =            %

Welk deel van het gft−afval 
bestond uit planten?

Van 100 kg afval is           kg 
afval hergebruikt.

De verhouding tussen de 
hoeveelheid hergebruikt afval 
en de totale hoeveelheid afval is:

     : 100

90 kg van het gft-afval bestond 
uit voedsel.

De verhouding tussen de 
hoeveelheid voedsel en de totale 
hoeveelheid gft-afval is:

     : 150

Welk deel van het afval is 
hergebruikt?

Welk deel van het gft−afval 
bestond uit voedsel?

1.500.000 kg

kg

kg

kg

kg
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14

Welke sommen passen erbij? Kruis aan en vul in.2

Hoeveel kleine bakken kun je vullen? Schrijf sommen.1

Les 7 • Handig rekenen

      3⁄4 ÷ 1⁄8 

3⁄4 × 8⁄1 =

0,75 × 8 =

0,75 ÷ 0,125 =

      9⁄10 ÷ 2⁄5

9⁄10 × 5⁄2 =

0,9 ÷ 0,4 =

9⁄10 × 2Ä1⁄2 =

      3⁄4 ÷ 3⁄8

0,75 ÷ 0,375 =

3⁄4 × 8⁄3 =

3⁄4 × 2Ä2⁄3 =

      9⁄10 ÷ 3⁄5

0,9 ÷ 0,6 =

9⁄10 × 5⁄3 =

9⁄10 × 1Ä2⁄3 =

in de 
gebruiken

compostbak

compost

In de kleine bak
past 1⁄8 kg compost.

In de kleine bak
past 2⁄5 kg compost.

Een breuk delen door een 
breuk is hetzelfde als een 
breuk vermenigvuldigen 
met het omgekeerde.

3⁄4 ÷ 1⁄8
=

3⁄4 × 8⁄1

2

gft-afval
1 3

4

In de kleine bak
past 2⁄5 kg compost.
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5 Maak sommen.

4 Reken handig uit.

3 Zoek het kleinste gemeenschappelijke veelvoud (KGV) en de grootste gemeenschappelijke deler 
(GGD) van 18 en 24.

15

2

5⁄8 ÷ 1⁄4 = 5⁄8 × 4 =  = 

1⁄4 ÷ 5⁄8 =  =  =

3⁄4 ÷ 5⁄8 =  =  =

5⁄8 ÷ 3⁄4 =  =  =

5⁄8 ÷ 1⁄2 =  =  =

1⁄2 ÷ 5⁄8 =  =  =

3⁄2 ÷ 6⁄8 =  =  =

gemeenschappelijke 
veelvouden 
van 18 en 24

gemeenschappelijke 
delers van 18 en 24

het KGV van 18 en 24

de GGD van 18 en 24

       4⁄5 ÷      0,25 ×

    0,8 ×

      3⁄10 ÷

       3⁄4 ÷

      3⁄10 ×        4⁄5 ×

       1⁄4 ÷

     0,8 ÷

        1⁄4 ×

       3⁄4 ×

  0,25 ÷
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16

1 Kijk naar de grafi ek. Vul de tabel in voor het jaar 2008.

3 Kijk naar de tabel. Teken de lijngrafi ek.

Les 8 • Samen en alleen

2

miljard kg
5

4

3

2

0

100
%

50

1

0

1985 19951990

1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2008

20052000 2008

soort afval gewicht (ongeveer)
metalen  ton
grof tuinafval  ton
bouwafval  ton
textiel  ton
papier / karton  ton
glas  ton
gft  ton

jaar % oud papier
1960 20%
1970 36%
1980 51%
1990 70%
1995 77%
2000 78%
2005 75%
2008 75%

In de grafi ek zie je hoeveel 
van het huishoudelijk afval 
we in ons land gescheiden 
ophalen.
Let op: begin niet telkens 
te tellen vanaf de 0-lijn!

a  In 2008 bestaat ongeveer 25% van ons afval uit groente-, fruit- en tuinafval. Dit noemen we 
gft-afval. Ongeveer de helft daarvan is voedsel. Hoeveel kilogram is dat?

b Ongeveer de helft van het voedselafval bestaat uit schillen en overige resten van voedsel.  
 De andere helft gooien we weg, omdat het teveel is of omdat het te oud of bedorven is. 
 Bijvoorbeeld rotte appels. Hoeveel kilogram is dat?   

a   In de tabel zie je hoeveel procent van het nieuwe papier bestaat 
     uit oud papier dat we hergebruiken. Teken de lijngrafi ek.

b  In 2008 gebruikten wij in 
totaal 3,5 miljoen ton aan 
nieuw papier.

  Hoeveel kilogram daarvan 
bestond uit hergebruikt oud 
papier? Reken ongeveer.

   ton is

   kg.

Kijk bij opdracht 1. Beantwoord de vragen.
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6 Teken de staafgrafi ek van minst naar meest.

5 Teken de staafgrafi ek van minst naar meest.

4 Vul in.

120 miljoen kg

17
0

100 %

50

0

100 %

50

soort verpakking aantal miljoen kg
conservenblikjes  kg
drankblikjes  kg
overig   kg

In de cirkelgrafi ek 
zie je hoeveel metaal 
we gebruiken voor 
verpakkingen en hoe 
we die hoeveelheid 
verdelen.

 nummer land % oud glas
 1 Noorwegen  90%
 2 België  90%
 3 Spanje  41%
 4 Finland  72%
 5 Duitsland  91%
 6 Griekenland  24%
 7 Nederland  76%
 8 Zwitserland  96%
 9 Italië  61%
 10 Frankrijk  58%

 nummer land % oud metaal
 1 België  93%
 2 Malta  7%
 3 Noorwegen   65%
 4 Duitsland  91%
 5 Finland  59%
 6 Polen  31%
 7 Italië  70%
 8 Nederland  84%
 9 Zwitserland  82%
 10 Griekenland  50%

In de tabel zie je hoeveel 
procent van het glas we 
hergebruiken.

In de tabel zie je hoeveel 
procent van de metalen 
verpakkingen we in 
verschillende landen 
hergebruiken.

land

land6

57268_ww_wb8-6_bw.indd   17 14-3-2012   15:16:21



1000 ml

18

Hoeveel is het gekleurde deel?2

Welke uitkomsten passen erbij? Kruis aan.1

Les 9 • Meten met maten

0 m

0 mm

1 m

1000 mm

0 km

0 m

1 km

1000 m

1 g

0 mg

0 g

1000 mg

1 kg

0 g

0 kg

1000 g

1000 l

1⁄4 deel van 1,20 m

3 dm 0,03 m

30 cm 0,3 dm

3 cm 300 mm

0,1 deel van 1,5 km

1,5 m 1,5 dam

150 m 1500 m

15 dam 1,5 hm

1⁄5 deel van 150 cl

0,3 l 3000 ml

3 cl 30 cl

30 dl 3 dl

1⁄2 deel van 20 hl

10 hl 100 dal

200 l 0,2 hl

100 l 1000 l

50% van 90 g

45 g 4,5 dg

4,5 dag 4500 cg

450 mg 4,5 kg

25% van 1,6 kg

400 g  250 g

25 g  40 dag

4 hg  4 kg

cm

dm

mm

hm

dam

m

ml

dl

cl

l

hl

dal

dg

cg

mg

g

hg

dag
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0 m

0 mm

1 m

1000 mm

0 km

0 m

1 km

1000 m

1 g

0 mg

0 g

1000 mg

1 kg

0 g

0 kg

1000 g

4 Vul in.

3 Kleur en vul in. Bedenk ook zelf.

19

1000 l

1000 ml

 20% =  dm

 1⁄10 deel =  cm

 1⁄2 deel =  mm

 1⁄5 deel = 

 50% =  m

 1⁄4 deel =  hm

 0,20 deel =  dam

 0,05 deel = 

 0,2 deel =  ml

 1⁄5 deel =  dl

 20% =  cl

4⁄10 deel = 

 20% =  hl

 1⁄5 deel =  l

 de helft =  dal

 0,1 deel = 

 1⁄10 deel =  cg

 25% =  dg

 1⁄4 deel =  mg

2⁄5 deel = 

 0,1 deel =  dag

 1⁄5 deel =  g

 40% =  hg

3⁄10 deel = 

 0,3 km =  m

 23 hl =  dl

 0,6 dl =  dal

 231 m =  km

 0,31 dm =  mm

 21 kl =  hl

 1,9 kg =  dag

 1,4 m =  mm

 8,1 hm =  m

 320 cg =  g

 400 ml =  l

          7 c. =   €      

 21 cm =  dm

 22 cl =  l

 29 g =  mg

 6 mg =  dg
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wb8-6p20opdr1-2-3

60 m
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30 m

1 m

1 m

50 m

m

20 m

1,5 m

1 m

40 m12 m

0,8 m

1 m

6 m

m

10 m

0,5 m

1 m

1 m

0,2 m

2 m 1,5 m

m

mm

4,5 m 26 m

mm

0,5 m
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30 m

1 m

1 m

50 m

m

20 m

1,5 m

1 m

40 m12 m

0,8 m

1 m

6 m

m

10 m

0,5 m

1 m

1 m

0,2 m

2 m 1,5 m

m

mm

4,5 m 26 m

mm

0,5 m

m

wb8-6p20opdr1-2-3

60 m

m

30 m

1 m

1 m

50 m

m

20 m

1,5 m

1 m

40 m12 m

0,8 m

1 m

6 m

m

10 m

0,5 m

1 m

1 m

0,2 m

2 m 1,5 m

m

mm

4,5 m 26 m

mm

0,5 m

m20

Bereken de hoogte.2

Bereken de lengte van de schaduw.3

Hoe hoog is de piramide? Schrijf op hoe je dat berekent.1

Les 10 • Meten in de ruimte
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6 Leg en teken.

5 In welke hoek heb je geen schaduw? Zet een kruis op die plaats.

4 Vul in.

21

hoogte schaduwlengte
 1 m  1,5 m
 3 m   m
 0,5 m   m
 0,2 m   m
 1,5 m   m
 1,8 m   m

hoogte schaduwlengte
 1 m  0,8 m
 m  0,2 m
 m  0,4 m
  m  1,2 m
  m  3,2 m
 m     1 m

Kijk naar het voorbeeld.
Je ziet de plattegrond van een gebouw.
Er hangt een lamp in een van de kamers.
Als je in het gele deel staat, zie je ergens 
je schaduw op een muur.
Maar niet als je in het grijze deel staat.

Kijk naar de plattegronden.
Er is telkens maar één hoek in het gebouw waar je geen schaduw op de 
muur maakt. Zet een kruis op die plaats.

Leg met de tangramvormen 
uit les 5 een fi guur.
Teken de schaduwvorm van 
die fi guur in het raster.
Laat de schaduwvorm aan 
een klasgenoot zien.
Die legt met zijn 
tangramvormen jouw 
fi guur na.

( )
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Hoeveel liter afval past in de kliko? Schrijf en leg uit.1

Les 11 • Handig rekenen

Stad B produceert in 1 jaar 
ongeveer 771 ton afval.

T EHDTDHDM T EHDTDHDM

 vuilniszak pedaalemmerzak kliko

In de vuilniszak passen 3 volle 
pedaalemmerzakken.
In de kliko passen 6 volle pedaalemmerzakken.
In de vuilniszak past 60 liter restafval.

Hoeveel kilogram afval wordt hergebruikt? En hoeveel verbrand? Reken ongeveer en precies.2

hergebruikt (ongeveer)

soort afval gewicht

gft  148,7 ton
glas  44Ä3⁄5 ton
papier / karton  112,5 ton
textiel  8,9 ton
grof vuil  90Ä 1⁄10 ton
grof tuinafval  44.610 kg
metalen  8900 kg
chemisch afval  4Ä1⁄2  ton

hergebruikt

≈ kg

verbrand

≈ kg
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In de vuilniszak passen 2 volle 
pedaalemmerzakken.
In de kliko passen 4 volle vuilniszakken.
In de kliko past 240 liter restafval.

 vuilniszak kliko pedaalemmerzak

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

4 Hoeveel kilogram papier wordt hergebruikt? Reken uit.

3 Hoeveel liter afval past in de pedaalemmerzak? Schrijf en leg uit.

Aran telt drie gewichten op.
Hij schrijft:

308,7 ton + 893⁄4 ton + 2Ä1⁄8 ton = 
400575 ton

Hij vergeet de komma.
Wat is het juiste antwoord?

     4005,75 ton
     400,575 ton
     40.057,5 ton

Stad Z hergebruikt in 1 jaar 
ongeveer 925,6 ton afval.

23

T EHDTDHDM T EHDTDHDM

D H T E t h d

hergebruikt (ongeveer)

soort afval gewicht

gft  297,4 ton
glas  89Ä1⁄5 ton
papier / karton  kg
textiel  16,8 ton
grof vuil  180,2 ton
grof tuinafval  89.220 kg
metalen  16,8 kg
chemisch afval  9  ton
totaal  925,6 ton

l
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Reken uit. Door welke getallen tot en met 10 kun je de uitkomsten delen? Schrijf.3

Hoeveel restafval werd in 2010 verbrand? Kruis de juiste sommen aan en leg uit.1

Les 12 • Handig rekenen

Hoeveel restafval werd in 2010 verbrand? Kruis de juiste sommen aan en leg uit.

2

Een getal kun je delen 
door 9 als de som van de 
cijfers deelbaar is door 9.

4 + 5 + 9 = 18
1 + 8 = 9

In 2009 werd in stad R 
ongeveer 4.000.000 kilogram 
restafval verbrand.

In 2010 werd in stad R 
10% minder restafval verbrand.

4.000.000 – 9⁄10 × 4.000.000

4.000.000 – 1⁄10 × 4.000.000

4.000.000 – 10%

4.000.000 ÷ 0,9

              × 10

4.000.000 × 9⁄10

              × 9

4.000.000 × 0,9

met 3 cijfers met 4 cijfers met 5 cijfers met 6 cijfers

459

1000 + 200 + 30 = 

1230 × 3 =

3690 – 495 =

3195 ÷ 5 =

4.000.000      01

4.000.000     9

Bedenk zelf getallen die je kunt delen door 9.
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800.000 × 0,75 800.000 × 3⁄4 800.000 ÷ 0,75 800.000 – 25%

800.000 – 3⁄4 × 800.000 800.000 – 1⁄4 × 800.000

5 Hoeveel afval werd in 2009 hergebruikt? Kleur de juiste sommen.

6

4 Welk huishouden betaalt het meest? Reken handig uit en kruis aan.

25

800.000 + 3⁄4 van 800.000 × 4800.0003× 3800.0004

 De familie Guzman Lian en Ron van de Berg Mevrouw Li

aantal personen 4 2 1
inhoud container 240 liter 140 liter 140 liter
aantal registraties per jaar 12 20 18

In elke grijze container zit een chip die het 
leegmaken van de container registreert.
Het aantal keren dat de grijze container in 
een jaar wordt geregistreerd bepaalt het 
variabele tarief.

variabel tarief per huishouden
Een huishouden met  Betaalt
een container van: per registratie:

240 liter € 7,50
140 liter € 4,38

Ieder huishouden in Apeldoorn betaalt per 
jaar een vast tarief en een variabel tarief voor 
het ophalen en verwerken van restafval.

vast tarief per huishouden
Een huishouden met: Betaalt per jaar:
1 persoon € 170,52
2 personen € 178,56
3 of meer personen € 186,48

met 3 cijfers met 4 cijfers met 5 cijfers

In 2010 werd in stad L ongeveer 800.000 kilogram afval 
hergebruikt. Dat was 25% meer dan in 2009.

Bedenk zelf sommen met drie getallen waarvan je de uitkomsten kunt delen door 9.
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1 Hoeveel betaalt een gemiddeld huishouden per jaar aan elk onderdeel?

2

Les 13 • Samen en alleen

waterbed
koelkast & vriezer

verlichting
elektrische boiler

wasdroger
computer

vaatwasmachine
wasmachine

cv-pomp
tv

koffi ezetapparaat
stofzuiger
strijkijzer

afzuigkap
wekkerradio

deurbel

100% 100%

elektriciteit gas

kWu/jaar
50 150 250 350 450 550 650 750

0 100 200 300 400 500 600 700 800

elektriciteit
koelen €
koken €
verlichting €
tv / radio €
schoonmaken €
overig €

gas
verwarming €
warm water €
koken €

Wij doen de volgende elektrische apparaten weg:
het waterbed, een oude tv, een oude koelkast en 
de wasdroger.
In de staafgrafi ek zie je hoeveel elektriciteit een 
apparaat gemiddeld per jaar verbruikt.

Gas betaal je per m3 en kost € 0,60 per m3.
Elektriciteit betaal je per kiloWatt-uur (kWu) en kost € 0,25 per kWu.
Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar 1600 m3 gas en 3500 kWu 
elektriciteit.
In de cirkelgrafi eken zie je waar we de elektriciteit en het gas voor gebruiken.

≈  €

Kijk bij opdracht 1. Hoeveel gaan we gemiddeld per jaar minder betalen voor elektriciteit?
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6 Hoeveel jaren gebruik je de zonnepanelen voordat ze winst opleveren?

4 Hoeveel huishoudens kan de energiecentrale jaarlijks voorzien van elektriciteit?

5 Hoeveel windmolens plaatst de gemeente?

3 Kijk bij opdracht 2. Schrijf en reken uit.

27

Schrijf alle elektrische 
apparaten op die je 
thuis hebt.
Reken uit hoeveel 
je ouders hiervoor 
per jaar gemiddeld 
betalen.
Weet je het nog: 
elektriciteit kost 
€ 0,25 per kWu.

Elektriciteit wordt gemaakt in een 
energiecentrale met behulp van 
gas, olie of steenkool.
Een energiecentrale levert per jaar 
1400 miljoen kWu aan elektriciteit.
Een gemiddeld huishouden 
verbruikt per jaar 3500 kWu aan 
elektriciteit.

Gemeente A telt 10.000 
huishoudens.
Een gemiddeld huishouden 
verbruikt 3500 kWu aan elektriciteit.
De gemeente wil alle elektriciteit 
gaan opwekken met windmolens.
1 windmolen levert per jaar 
1 miljoen kWu.

Je kunt elektriciteit opwekken met 
zonnepanelen.
Een zonnepaneel levert per jaar 
400 kWu.
Een kWu kost € 0,25.
Het paneel kost € 4000,00.

€
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Reken uit.2

Reken uit.1

Les 14 • Rekenen in Excel

Deze week 10% korting 
op al onze artikelen.

Bereken de 
vermenigvuldigingen 
in Excel.

Zo bereken je een vermenigvuldiging met procenten in Excel:
-  Reken het percentage 10% (korting) om naar een decimaal getal. 

Je betaalt niet 100%, maar 90%. 
  Dat is het 90⁄100 deel. Dat schrijf je als 0,90.
- Typ dit in kolom C.
-  Bereken nu de vermenigvuldiging zoals je in opdracht 1 hebt gedaan.

Selecteer kolom B. Klik op het geldpictogram in de werkbalk. 
Wat gebeurt er?

 artikel
 kousen
 sokken
 das
 rok
 totaal

prijs aantal totaal
4,75
7,50
9,90

40,50

12
23
16
14

A B C D
1
2
3
4
5
6

 artikel
 kousen
 sokken
 das
 rok

prijs -10% nieuwe prijs
4,75
7,50
9,90

40,50

0,90

A B C D
1
2
3
4
5
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5 Reken uit.

4 Reken uit.

3 Reken uit.

29

Deze week 25% korting 
op al onze artikelen.Bereken de 

nieuwe prijs 
voor onze 
artikelen.

Bereken hoeveel 
we deze week 
in totaal hebben 
verdiend:
-  per artikel 

(kolom D)
- in totaal (rij 8)

Per 1 januari 
gaan alle 
prijzen met 
3% omhoog.
Bereken 
de nieuwe 
prijzen voor 
de artikelen.

Selecteer kolom C. Klik op het procentteken in de werkbalk. 
Wat gebeurt er?

 artikel
 trainingspak
 loopschoen
 voetbalschoen
 haarband
 sportsok
 zaalschoen

prijs +3% nieuwe prijs
98,80
69,90
78,50
14,25
8,90

73,40

A B C D
1
2
3
4
5
6
7

 artikel
 ring
 broek
 sjaal
 rok
 hoed
 muts

prijs -25% nieuwe prijs
12,30
69,00
15,40
51,50
39,00
14,90

A B C D
1
2
3
4
5
6
7

 artikel
 ring
 broek
 sjaal
 rok
 hoed
 muts
 totaal

prijs aantal totaal
12,30
69,00
15,40
51,50
39,00
14,90

49
34
16
32
18
13

B C D
1
2
3
4
5
6
7
8

A
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Les 15 • Wizmix

 0,5 km 7,5 hm 1250 m 50 dam 22,5 hm 75 dam 500 m 150 dam 500 m 250 m

 0,5 km 7,5 hm 250 m 50 dam 25 dam 75 dam 500 m 150 dam 750 m 250 m

 5 hm 0,25 km 1000 m 50 dam 25 dam 75 dam 500 m 150 dam 750 m 250 m

 5 hm 0,25 km 10 hm 50 dam 25 dam 75 dam 500 m 2,5 hm 750 m 2250 m

 1000 m 500 m 10 hm 100 dam 25 dam 500 m 200 dam 2,5 hm 750 m 300 dam

 1000 m 7,5 hm 10 hm 100 dam 5 hm 500 m 750 m 2,5 hm 175 dam 250 m

 100 m 7,5 hm 1000 m 100 dam 5 hm 100 dam 750 m 2,5 hm 15 hm 250 m

Kilometers maken

Dit heb je nodig:
• dobbelsteen
• rode pion
• blauwe pion
• rood potlood
• blauw potlood

Spelregels
1.  Speel het spel met twee spelers. Speler 1 

begint op het rode vakje en speler 2 op het 
blauwe vakje.

2.  Gooi de dobbelsteen. Zet de pion evenveel 
vakjes vooruit op het spelbord.

3.  Maak het aantal kilometers dat op het vakje 
staat. Kleur op de spelkaart maten en getallen 
die samen het aantal kilometers vormen. 
Probeer zo veel mogelijk vakjes te gebruiken 
en complete rijen te maken.

4.  Als je op een oranje vakje komt, mag je zelf 
een maat kiezen. Maar je mag alleen maten 
kiezen die al op het spelbord staan.

5.  Loop de route op het spelbord heen en weer 
terug naar ‘start’. Kom je op je rode of blauwe 
vakje dan is het spel afgelopen. Degene die de 
meeste complete rijen op zijn spelkaart heeft, 
is de winnaar.

voorbeeld
Hoe maak je 1,5 km?
 0,5 km – 0,5 km – 5 hm
 Je kleurt drie vakjes onder elkaar.
Of:  250 m – 50 dam – 500 m – 250 m
 Je kleurt vier hokjes van de tweede rij.
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3,5 km

2,75 km

1,75 km

1,5 km

2,25 km

3 km

1,25 km

3,25 km

2,5 km

1,25 km

2,25 km

2 km

1,25 km

3,25 km

2,75 km

1,75 km

3,5 km

2,75 km

3,25 km

3,5 km

2,5 km

2,25 km

1,75 km

1 km

31

2,25 km

start

start
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Getallen en bewerkingen
Delen door een breuk = vermenigvuldigen met het omgekeerde
De kinderen verkennen en onderzoeken de regel ‘delen door 
een breuk is gelijk aan vermenigvuldigen met het omgekeerde’.

Getallen en 
bewerkingen
Samenhang 
De kinderen onder-
zoeken de samen-
hang tussen som-
men met decimale 
getallen, breuken 
en procenten.

Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en bewerkingen
Het rekenprogramma 
Excel op de pc
In dit blok leren de kinderen 
de volgende vaardig heden 
in Excel: hoe bereken ik 
een vermenigvuldiging en 
hoe een percentage van 
een getal?

Getallen en bewerkingen
‘In verhouding tot’
Via het onderling vergelijken 
van hele getallen (tot 10 
miljard), decimale getallen en 
breuken verkennen de kinderen 
het begrip in verhouding tot. 

Meten
Verhoudingen
De kinderen leren om een verhouding van 
bijvoorbeeld 1 deel siroop en 4 delen water 
om te zetten naar een breuk (1⁄5 deel en 4⁄5 
deel), een decimaal getal (0,2 deel en 0,8 deel) 
en een percentage (20% en 80%).

Meetkunde 
Schaduw
De kinderen 
leren hoe zij 
de hoogte van 
een piramide 
kunnen 
berekenen 
aan de 
hand van de 
lengte van de 
schaduw.

Meetkunde
Vormen en fi guren
In dit blok wordt het tangram 
geïntroduceerd. Deze puzzel bestaat uit 
zeven vormen waarmee allerlei fi guren 
kunnen worden gelegd. De kinderen 
benoemen eerst de verschillende 
vormen. Daarna gaan zij bekijken welke 
vormen even groot zijn. Ten slotte 
leggen zij enkele tangramfi guren na. 

Reken uit.

Welk deel van het afval werd 
verbrand? En welk deel hergebruikt? 
Schrijf en teken.

Getallen en bewerkingen
Verhoudingsteken
Vanuit de samenhang die bestaat tussen 
breuken, decimale getallen, procenten en 
verhoudingen maken de kinderen kennis 
met  het verhoudingsteken. 
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