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komen, kan hij of zij zich tot de uitgever richten. Ongeveer hoeveel liter olijfolie verkopen Roberto, Juan en Adonis 

in hun eigen land? Reken handig uit.

verkoopt in eigen land

≈ l olijfolie

≈ l olijfolie

≈ l olijfolie

exporteert

≈ 332.000 l olijfolie

≈ 640.000 l olijfolie

≈ 1⁄8 deel

≈ 0,25 deel

≈ 1⁄6 deel≈ 174.000 l olijfolie

maakt per jaar

Roberto
(Italië)

Juan
(Spanje)

Adonis
(Griekenland)
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Les 1 • Overal getallen

De olijfboom groeit het best in 
een Middellandse Zeeklimaat.
Waar teken jij de olijfgrens in 
Europa?

Als je olijven koud perst 
kun je met 10 kilogram 
olijven ongeveer 1 liter 
olijfolie maken.

2

Ongeveer hoeveel kilogram olijven oogsten de landen per jaar? Schrijf van minder naar meer.1

Kijk bij opdracht 1. Ongeveer hoeveel liter olijfolie kunnen de landen maken?2

land hoeveelheid olijven

Griekenland ≈ 2.444.230 ton

Italië ≈ 3.512.660 ton

Spanje ≈ 6,2 miljard kg

Turkije ≈ 1.464.248 ton

Marokko ≈ 765.380.000 kg

Portugal ≈ 375 miljoen kg

Tunesië ≈ 1,2 miljard kg

land hoeveelheid olijfolie

Griekenland ≈ 244.423.000 l

Italië ≈ l

Spanje ≈ l

Turkije ≈ l

Marokko ≈ l

Portugal ≈ l

Tunesië ≈ l
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minder dan 250 miljoen l meer dan 250 miljoen l, 
minder dan 500 miljoen l

meer dan 500 miljoen l

Welke fabrikant maakt in verhouding de meeste olie? Kruis aan.3

Schrijf de getallen in de juiste silo.5

Welke zaden, noten of vruchten bevatten in verhouding de meeste olie? Kruis aan.4

3

1,5 kg zonnebloempitten = 1 l zonnebloemolie

4500 kg koolzaad = 1500 l koolzaadolie

1 ton lijnzaad = 400 l lijnzaadolie

10 kg walnoten = 2,5 l walnootolie

1 kg olijven = 1⁄10 l olijfolie

zonnebloemen olijvenwalnotenlijnzaadkoolzaad

244.423.000 l

351.266.000 l

620.000.000 l

146.424.800 l

76.538.000 l

37.500.000 l

120.000.000 l

546.800.000 l

436.350.000 l

fabrikant hoeveelheid olijven hoeveelheid olijfolie

Mario
≈ 3.160.000 kg ≈ 262.500 l

Javier
≈ 6,2 miljoen kg ≈ 465.000 l

Nikos
≈ 1.860.000 kg ≈ 155.000 l
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Les 2 • Handig rekenen

4

Ongeveer hoeveel liter olijfolie wordt in 1 jaar in Europa gemaakt?1

Ongeveer hoeveel liter olijfolie verkopen Roberto, Juan en Adonis in hun eigen land? Reken handig uit.2

Kijk bij opdracht 2. Ongeveer hoeveel liter olijfolie exporteren Roberto, Juan en Adonis samen?3

Europa ≈  l

Marokko ≈ 76.540.000 l

Tunesië ≈ 120.000.000 l

totaal in 1 jaar ≈ 1.596.160.000 l

verkoopt in eigen landexporteertmaakt per jaar

≈  l olijfolie≈ 1⁄8 deel≈ 316.000 l olijfolie

≈ l olijfolie≈ 0,25 deel≈ 620.000 l olijfolie

≈  l olijfolie≈ 1⁄6 deel≈ 186.000 l olijfolie

Roberto
(Italië)

Juan
(Spanje)

Adonis
(Griekenland)

totaal ≈ liter olijfolie
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Ongeveer hoeveel liter olijfolie wordt in Spanje in 1 jaar gemaakt?4

Vul in.6

Reken uit.7

Kijk bij opdracht 4. Ongeveer hoeveel liter olijfolie exporteren de landen?5

5

Spanje ≈ l

Portugal ≈ 37.500.000 l

Turkije ≈ 146.430.000 l

totaal in 1 jaar ≈ 1.399.620.000 l

Italië ≈ 351.270.000 l

Griekenland ≈ 244.420.000 l

0,9 deel ≈  l

0,8 deel ≈  l

7⁄8 deel ≈  l

3⁄5 deel ≈  l

3⁄4 deel ≈  l

verkoopt in eigen land exporteert

Spanje

Portugal

Turkije

Italië

Griekenland

+ 1.250.000 2.500.000 250.000.000

50.000.000

77.500.000

500.000.000

750.000.000 875.000.000

3⁄4 + 3⁄5 =

3⁄4 + 0,8 =

1¦3⁄4 + 2¦4⁄5 =

3⁄4 – 3⁄5 =

0,9 – 3⁄4 =

2,9 – 1¦3⁄4 =
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Les 3 • Samen en alleen

Wij maken ook olie uit zaden.
In de tabel zie je telkens hoeveel kilogram zaad er nodig is voor 1 liter olie.
Vul de tabellen verder in.

6

Ons bedrijf perst olie uit olijven.
We hebben 10 kilogram olijven 
nodig om 1 liter olie te maken.

Vul in.1

Vul in.2

olijfolie 1 l 1⁄2 l 100 l 0,1 l 25 l 0,75 l 125 l 0,25 l

olijven 10 kg kg kg kg kg kg kg kg

Hoeveel kilogram olijven is nodig voor 1⁄2 liter olijfolie?

En voor 100 liter olijfolie?

Je kunt de verhouding tussen olijven en olijfolie in een tabel zetten.
Vul de tabel verder in.

lijnzaadolie 1 l

lijnzaad 2,5 kg

0,5 l

 kg

0,2 l

 kg

l

250 kg

l

50 kg

1,5 l

 kg

0,4 l

 kg

zonnebloemolie 1 l

pitten 1,5 kg

0,5 l

g

0,1 l

 g

 l

150 kg

 l

750 kg

36 l

kg

2,5 l

kg

koolzaadolie 1 l

koolzaad 3 kg

0,5 l

kg

 l

300 g

0,2 l

g

l

900 g

0,9 l

 g

 l

31,5 kg

57367_ww_wb8-7_bw.indd   6 20-3-2012   9:51:37



Ons bedrijf verpakt ook olijven.
De samenstelling van een verpakking is telkens anders.

Vul in.3

Hoeveel van elk product zit er in de pot? 5

Vul in.4

7

In deze pot van 1,5 kilogram zit 10% olie, 
30% zwarte olijven en 60% groene olijven.
Hoeveel gram van elk zit erin?

olie: g

zwarte olijven: g

groene olijven: g

In deze pot zitten 
olijven, kaas, olie 
en kruiden.

In dit vat zit 750 kilogram van hetzelfde mengsel.
Hoeveel kilogram van elk zit erin?

olie: kg

zwarte olijven: kg

groene olijven: kg

Een pot van 250 gram bestaat uit:

5% = golie

5% = gkruiden

20% = gpaprika

45% = ggroene olijven

5% = golie

25% = gkruiden

30% = gtomaat

5% = gknofl ook

35% = golijven

20% = golie

42% = gkaas

22% = ggroene olijven

16% = gzwarte olijven

= %

= deel

= deel

kaas 75 g

= %

= deel

= deel

olie 50 g

= %

= deel

= deel

kruiden 25 golijven 100 g

= %

= deel

= deel

40

0,4

2⁄5

25% = gzwarte olijven
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Les 4 • Meten met maten

8

Hoeveel is de prijs per gallon? Vertel en vul in.1

De Amerikaanse gallon. Reken uit.2

Verenigd Koninkrijk
1 gallon = 4,55 l ≈ 4,5 l

Verenigde Staten
1 gallon = 3,785 l ≈ 3,75 l

a Bij dit tankstation gaat het om de Britse / Amerikaanse gallon. Dat zie ik aan       .

b De prijs per gallon is $

= dl

≈ l

0,5 gallon

= hl

≈ l

55 gallon

= cl

≈ l

5 gallon

= dal

≈ l

525 gallon

= dl

≈ l

28 gallon

= hl

≈ l

64 gallon

= dal

≈ l

6,5 gallon

= cl

≈ l

0,25 gallon

= kl

≈ l

2000 gallon

= ml

≈ l

1⁄8 gallon

1 gallon ≈ 3,75 l
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1000 mlliter1000 mlliter1000 l 1000 l

Kruis aan en vul in.3

Reken uit.5

Vul in.4

9

a Een vat ruwe olie is 42 gallon, dat is ongeveer 159 liter.
 Over welke gallon gaat het hier? Kruis aan.

b De afbeelding laat zien wat er ongeveer van een vat ruwe olie wordt gemaakt. Vul in.

≈ l1 gallon asfalt

≈ l1,5 gallon autogas

≈ l4,5 gallon kerosine

≈ l7,5 gallon overig

≈ l7,5 gallon diesel

≈ l20 gallon benzine

1 gallon ≈ 4,5 l 1 gallon ≈ 3,75 l

ml

cl

dl

ml

cl

dl

l

dal

hl

l

dal

hl

4 dl = l

2,4 dal = cl

10.000 ml = dal

3 hl = cl

6000 dl = dal

7,5 hl = dl

320 ml = dl

3,6 kl = dl

2500 cl = hl

0,3 hl = l
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Les 5 • Meten in de ruimte

10

Bereken de schaal van de kaart.1

Gebruik de kaart bij opdracht 1. Welke stad ligt er?3

Gebruik de kaart bij opdracht 1. Bereken zo nauwkeurig mogelijk de afstand in een rechte lijn.2

Gebruik de kaart bij opdracht 1. Bereken de grootste afstand in een rechte lijn.4

De schaal van de kaart is: 1 :
1 mm op de kaart =                   km

grootste afstand in op de kaart

Rusland

Afrika

Australië

in werkelijkheid

3400 km ten ZW van Mumbai:

14.600 km ten O van New York:

6000 km ten ZW van Dakar:

7200 km ten ZO van Moskou:

6200 km ten NW van Bangkok:

5000 km ten NO van Rio de Janeiro:

afstand op de kaart

Londen     New York

Kaapstad     Buenos Aires

Nairobi     Sydney

in werkelijkheid

cm

cm

cm

km

km

km

cm

cm

cm

km

km

km
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Bereken de schaal van de kaart.5

Teken de kaart en vul in.6

11

a  Plaats A ligt op 60 km afstand van plaats B.
 Op de kaart is dat 12 cm.
 De schaal van de kaart is: 1 :

b  Plaats C ligt op 220 km afstand van plaats D.
 Op de kaart is dat 2 cm.
 De schaal van de kaart is: 1 :

c  Plaats E ligt op 1400 km afstand van plaats F.
 Op de kaart is dat 4 cm.
 De schaal van de kaart is: 1 :

d  Plaats G ligt op 3 km afstand van plaats H.
 Op de kaart is dat 6 cm.
 De schaal van de kaart is: 1 :

a 1 cm op de kaart is in werkelijkheid 20 km.
 De schaal van de kaart is: 1 : 
 1 mm op de kaart =                             km

b  Teken op de kaart Vogeleiland. Dit eiland is maximaal 160 km lang en 80 km breed.

c  Teken op Vogeleiland de stad Drieburcht op 40 km van de kust.

d  Teken het dorp Vijfhuizen op 26 km afstand van de stad Drieburcht.

e  Teken op 32 km ten oosten van Vogeleiland een rots met vuurtoren.

f  Bereken de afstand van de stad Drieburcht tot de vuurtoren. Die is                             km.

g  Teken een schip op 48 km ten NW van de vuurtoren.
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Les 6 • Handig rekenen

12

Zoek het KGV van 12 en 30.1

Maak keersommen en controleer het KGV (12,30) via ontbinden in factoren.2

Vul in.3

veelvouden van 30

veelvouden van 12

KGV (12,30) =

KGV (12,30) =

12 = bijvoorbeeld: 2 × 6 = 2 × 2 × 3 30 = bijvoorbeeld: 2 × 15 = 2 × 3 × 5

12 30

22 × 5 × 3 = 60
4 × 3 × 5 = 60

voor

maak

2¦1⁄2 liter soep

1,5 liter bouillon

0,5 kg tomaten

0,15 kg olijven

0,3 kg feta

0,05 kg ansjovis

5 liter soep

l

kg

kg

kg

kg

10 liter soep

l

kg

kg

kg

kg

voeg toe

Gebruik de tabel. Welk deel van 10 liter soep is bouillon? Schrijf.

In breuken:

In verhoudingen:

In procenten:

Griekse
tomatensoep
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Kijk bij opdracht 3. Welk deel van de soep bestaat uit tomaten, olijven, feta en ansjovis? Schrijf. 4

Vul de tabel in.6

Maak keersommen en bereken het KGV (21,28) via ontbinden in factoren.5

131,25

2,5

5

10

× 1,5 0,5 0,15 0,3 0,05

KGV (21,28) =

21 = 28 =

21 28

in breuken

in verhoudingen

in procenten

tomaten olijven feta ansjovis
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Les 7 • Handig rekenen

14

Hoeveel heb je nodig? Schrijf sommen.1

Bedenk zelf getallen die je kunt delen door 9, door 3 of door 6.2

Door welke getallen kun je de uitkomsten delen? Schrijf en leg uit. Kijk ook bij opdracht 2.3

Uit 1 grote sinaasappel 
pers je 1⁄5 liter sap.
Hoeveel grote 
sinaasappels heb je 
nodig voor 9⁄10 liter sap?

Uit 1 kleine sinaasappel 
pers je 1⁄8 liter sap.
Hoeveel kleine 
sinaasappels heb je 
nodig voor 9⁄10 liter sap?

1 grote rijpe tomaat 
geeft 1⁄20 liter sap.
Hoeveel grote rijpe 
tomaten heb je nodig 
voor 1⁄2 liter sap?

1 kleine rijpe tomaat 
geeft 1⁄25 liter sap.
Hoeveel kleine rijpe 
tomaten heb je nodig 
voor 1⁄5 liter sap?

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

15 × 921 =

3840 – 2919 =

34.560 ÷ 9 =

30.000 + 4000 + 500 + 60 =

uitkomst dit kun je delen door

Een getal kun je delen door 
3 als de som van de cijfers 
deelbaar is door 3.

Een getal kun je delen door 6 
als het getal deelbaar is door 2 
en door 3.
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Reken uit.4

Reken ongeveer en precies.6

Zoek en kleur de grootste gemene delers.5

15

9⁄10 ÷ 1⁄5 = 1⁄2 ÷ 1⁄20 =

1⁄2 ÷ 3⁄20 =

1⁄5 ÷ 1⁄25 =

4⁄5 ÷ 1⁄25 =

9⁄10 ÷ 3⁄5 =

9⁄10 ÷ 1⁄8 =

9⁄10 ÷ 6⁄8 =

delers van 30

delers van 12

de GGD van 12 en 30

delers van 28

delers van 21

de GGD van 21 en 28

17.298 ÷ 3 ≈ 8343 ÷ 6 ≈

TD T EHD T EHD

57367_ww_wb8-7_bw.indd   15 20-3-2012   9:52:18



Les 8 • Samen en alleen

16

Vul de tabel in. Kleur de grafi ek.1

Welk werelddeel heeft de meeste landbouwgrond in km2?2

werelddeel landbouw
oppervlakte 
in %

bos
oppervlakte 
in %

overig
oppervlakte 
in %

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Europa

Azië

Afrika

Oceanië

Antarctica

28

34

55

46

35

56

0

39

47

39

19

24

23

0

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Europa

Azië

Afrika

Oceanië

Antarctica

100%0 50

percentages per werelddeel

werelddeel totale
oppervlakte 
in km2

landbouw
oppervlakte 
in %

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Europa

Azië

Afrika

Oceanië

Antarctica

25.000.000

21.000.000

10.000.000

43.000.000

30.000.000

9.000.000

13.000.000

28

34

55

46

35

56

0
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Teken en reken uit.3

Kijk naar de tabel. Kleur de grafi ek.5

Kijk naar de grafi ek. Vul in.4

17

voedergraan
rijst
tarwe
wereldproductie

890
578
574

2002

941
583
561

2003

1082
607
630

2004

1002
615
625

2005

978
615
598

2006

a  Teken de lijngrafi ek voor de drie producten.

  De wereldproductie van graan in miljoenen tonnen.

b  Hoeveel kilogram tarwe is er in 2005 minder geproduceerd 
 dan in 2004?

productie in miljoenen tonnen

1100

0605040302

1000

900

800

700

600

500kg

overig
Frankrijk
VS
India
China

land productie tarwe 
in tonnen

100%

wereldproductie van tarwe: 
580.000.000 ton

= ton

overig
Vietnam
Indonesië
India
China

land

192.000.000
30.000.000
48.000.000

120.000.000
210.000.000

productie rijst 
in tonnen

100%

wereldproductie van rijst: 
600.000.000 ton

1% = ton
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Les 9 • Meten met maten

18

Kleur en vul in. 1

Vul in.2

1000 mlliter1000 mlliter1000 mlliter

=

=

l35% =

hl2⁄8 deel =

=

=

l1⁄2 deel =

dal0,3 deel =

overig =

0,65 deel =

dl1⁄10 deel =

l5% =

=

=

ml25% =

cl2⁄5 deel =

=

=

dl3⁄4 deel =

ml0,05 deel =

overig =

0,4 deel =

ml1⁄5 deel =

cl10% =

kg

20 kl weegt

kg

10 hl weegt

g

15 l weegt

dag

200 l weegt

1 liter water weegt 1 kilogram

kg

15 dal weegt

kg

25 l weegt

kg

30 dl weegt

dl cl dl

hl hl dal

overig

15%

overig

0,15 deel

overig

15%

overig

0,1 deel

1000 l1000 l1000 l
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0 m

0 mm

1 m

1000 mm

1000 mlliter

Maak vast.3

Vul in.4

19

  1 g

   0 mg 1000 mg

     
     0

 g 

2,5 dm 350 mm 0,7 m

80 mm0,8 dm55 cm

200 mg 7 dg 90 cg

0,9 g0,5 dg9 cg

2 dl

45 cl

0,8 l

300 ml

6,5 dl

0,9 dl

2,5 dam 2,5 hm 750 m

80 m0,3 km0,8 hm

200 g 7 dag 9 hg

0,7 kg90 g0,5 hg

1000 l

3 hl

80 dal

0,8 kl

0,9 hl

9,5 hl

350 l

= 20,002 m

= 80,008 l

= 60,06 hm

= 650,065 kg

= 30,3 g

= 50,05 m

= 90,09 dl

= 30,3 cl

= 30,003 km

= 90,009 g

= 80,08 hg

= 230,23 dal

= 60,06 km

= 60,006 dag

= 550,55 hl

= 20,2 dam

= 40,04 dal

= 90,009 hl

= 151,5 hm

= 10,01 kg

  1 kg

   0 g 1000 g

     
     0

 kg 

0 km

0 m

1 km

1000 m
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toilet

Les 10 • Meten in de ruimte

20

Bereken de echte maten.1

a de afmetingen van de woning  lengte:  m
  breedte:  m

b de afmetingen van de keuken  lengte:  m
  breedte:  m

c de afmetingen van de badkamer  lengte:  m
  breedte:  m

d de afmetingen van de wastafel in de badkamer  lengte:  m
  breedte:  m

e de breedte van het keukenraam   m

benedenverdieping bovenverdiepingschaal 1 : 100
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Kijk bij opdracht 1. Teken de voor- en achterkant van de woning.2

Kijk bij opdracht 1. Reken uit.4

Kijk bij opdracht 1. Teken op schaal in de bouwtekening.3

21

Teken een kast van 1,5 m breed en 0,6 m diep in de woonkamer.

Teken een bed van 2 m lang en 0,9 m breed in slaapkamer 2.

Teken een vloerkleed van 4,5 m lang en 3 m breed in slaapkamer 2.

Teken een tafel van 1,2 m lang en 0,8 m breed in de keuken.

voorkant achterkant

De woning heeft een plat dak. Let op: je hoeft de woning niet op schaal te tekenen.

De muren zijn overal 2,5 m hoog.
Een rol behang is 50 cm breed en 10 m lang.
Hoeveel rollen behang heb ik nodig voor slaapkamer 2?
Let op: boven deuren komt geen behang.

Ik leg tegels op het balkon van 50 bij 50 cm.
Hoeveel tegels heb ik nodig?

a

b
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Les 11 • Handig rekenen

22

Hoeveel kilogram druiven plukt ieder? Reken en leg uit.1

Kruis het juiste antwoord aan en controleer. Schrijf sommen.2

Jan en Farid plukken samen 25 kilogram druiven.
Farid en Sara plukken samen 35 kilogram druiven.
Sara plukt twee keer zoveel druiven als Jan.
Hoeveel kilogram druiven plukt Jan? En Farid? En Sara?

land

Frankrijk

Italië

Spanje

Duitsland

Griekenland

 5,9 miljard liter

 5,7 miljard liter

 3,5 miljard liter

 850.000.000 liter

 400 miljoen liter

gemiddelde wijnproductie 
per jaar

4,85 miljard literFarid bepaalt het verschil 
tussen de wijnproductie 
van Italië en Duitsland.
Hij twijfelt over de komma.
Wat is het juiste antwoord?

48,5 miljard liter

485 miljard liter

163,5 miljard liter
Sara telt de 5 getallen op.
Ze twijfelt over de komma.
Wat is het juiste antwoord?

16,35 miljard liter

1,635 miljard liter

kgSara

kgFarid

kgJan
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Jan en Farid verdienen samen € 37,50 met druiven plukken.
Farid en Sara verdienen samen € 52,50.
Sara verdient twee keer zoveel als Jan.
Hoeveel euro verdient Jan? En Farid? En Sara?

Hoeveel euro verdienen ze? Schrijf en leg uit.3

Schrijf onder elkaar en reken uit.5

Wat is het juiste antwoord? Kruis aan en controleer.4

23

Een druiventeler rekent uit:
706,9 ton + 79¦3⁄4 ton + 6¦5⁄8 ton.
Hij twijfelt over de komma.
Wat is het juiste antwoord?

79.327,5 ton

7932,75 ton

793,275 ton

6,375 + 5¦3⁄4 6,375 – 5¦3⁄4 6¦3⁄8 – 5,125

+ – –

Sara

Farid

Jan €

€

€
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Les 12 • Handig rekenen

24

Hoeveel liter wijn kan Italië per jaar maken? Schrijf sommen en leg uit.1

Hoeveel kilogram druiven heb je nodig voor 1 fl es wijn? Schrijf sommen en leg uit.2

Kleur het KGV. Maak de breuken gelijknamig en reken uit.3

Voor het maken van 1 liter wijn is 
ongeveer 1,5 kilogram druiven nodig.
In 1 fl es past 0,75 liter wijn.

Italië produceert per jaar ongeveer 
7,5 miljard kilogram druiven.
Italië gebruikt ongeveer 75% van de 
druiven voor het maken van wijn.
Voor het maken van 1 liter wijn is 
ongeveer 1,5 kilogram druiven nodig.

1⁄14 en 1⁄21 kun je gelijknamig 
maken met de gemene 
veelvouden van 14 en 21.

veelvouden van 21

veelvouden van 14

1⁄14 + 1⁄21 =

3⁄14 – 1⁄21 =

3⁄14 + 1⁄21 =

1⁄14 – 1⁄21 =

5⁄14 – 6⁄21 =

5⁄14 + 6⁄21 =

3⁄14 – 4⁄21 =

3⁄14 + 4⁄21 =
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Hoeveel liter wijn maken de vijf landen samen? Schrijf de som. 4

Kleur het KGV. Maak de breuken gelijknamig en reken uit.6

Reken uit.5

25

De landen gebruiken ongeveer 75% 
van de hoeveelheid druiven voor het 
maken van wijn.
Voor het maken van 1 liter wijn is 
ongeveer 1,5 kilogram druiven nodig.

Uit 4¦1⁄2 ton koolzaad kun je ongeveer 1500 liter 
olie persen.
Hoeveel kilogram koolzaad is nodig voor 1 liter 
koolzaadolie?

Een vrachtwagen kan ongeveer 9000 kilometer 
rijden op 3000 liter koolzaadolie.
Hoeveel kilometer kan de vrachtwagen rijden 
met 1 liter koolzaadolie?

Duitsland
Frankrijk
Spanje
Italië
Griekenland
land

1,5 miljard kg
5,7 miljard kg
6,1 miljard kg
7,5 miljard kg

950 miljoen kg
hoeveelheid druiven

kg km

5⁄12 – 4⁄30 =

5⁄12 + 4⁄30 =

4⁄30 – 1⁄12 =

1⁄12 + 4⁄30 =

1⁄12 – 1⁄30 =

1⁄12 + 1⁄30 =

veelvouden van 30

veelvouden van 12
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Les 13 • Samen en alleen

26

Reken uit.1

Reken uit.2

a  Ongeveer hoeveel varkens zijn er in Denemarken? 

                                        

b  Ons land telt ongeveer 16 miljoen inwoners en ongeveer 
 100 miljoen kippen. Wat is de verhouding tussen mensen 
 en kippen in ons land?

 

a  Ongeveer hoeveel ton is de totale wereldproductie van gerst? 
 
                                        

b  Binnen Europa wordt 53.000.000 ton gerst geproduceerd.
 Ongeveer hoeveel procent van die hoeveelheid wordt in 
 Duitsland geproduceerd?

 

ton
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Reken uit.3

Reken uit en omcirkel.4

27

a Welk land heeft in verhouding tot het aantal inwoners 
 de meeste runderen?

 Verenigd Koninkrijk / Nederland

b  Welk land heeft in verhouding tot het aantal inwoners 
 de meeste schapen?

 Verenigd Koninkrijk / Nederland

a Met 1 ton olie kun je ongeveer 7¦1⁄2 vat vullen.
 Hoeveel vaten olie heeft de tanker aan boord?

                                        

b Nederland gebruikt per jaar ongeveer 350 miljoen vaten olie.
 Ongeveer hoeveel van deze volle tankers zijn daar voor nodig?

                                        

c  Stel: een vat olie kost 60 euro. Voor ongeveer hoeveel geld aan 
 olie heeft een volle tanker aan boord?
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Les 14 • Rekenen in Excel

28

Bereken de totalen en gemiddelden.1

Maak een grafi ek waarin je kunt zien hoeveel Sam per week heeft opgehaald.2

a Kleur in de tabel de cellen met de gegevens die je nodig hebt.
b Bereken Sams totaalbedrag.
c Kruis aan: ik maak een        staafgrafi ek        cirkelgrafi ek        lijngrafi ek.
d Maak een afdruk van je grafi ek en plak die achterin je oefenboek.
e Bereken hoeveel procent van het totaalbedrag Sam per week ophaalde. 
 Schrijf de percentages bij de grafi ek.

 naam
 Dorien
 Sam
 Eefke
 Sem
 Ali
 Koos
 Sven

 totaal

week 1 week 2 week 3 totaal gemiddeld
16,30
12,35
32,90
11,85
24,65
15,55

23,45
23,45
17,90
14,40
21,80
24,90

12,35
17,95
32,80
21,65
24,60
11,85

A B C D F G
1
2
3
4
5
6
7
8

10
11  gemiddeld

32,95 16,75 21,80

week 4
34,80
34,20
21,30
25,50
31,60
32,65

E

43,25
 Bjorn9 16,90 14,50 29,60 31,40

 naam
 Dorien
 Sam
 Eefke
 Sander
 Ali
 Koos
 Sven

 totaal

week 1 totaal gemiddeld
16,30
12,35
32,90
11,85
24,65
15,55

23,45
23,45
17,90
14,40
21,80
24,90

12,35
17,95
32,80
21,65
24,60
11,85

A C D F G
1
2
3
4
5
6
7
8

10
11  gemiddeld

32,95 16,75 21,80

34,80
34,20
21,30
25,50
31,60
32,65

E

43,25
 Bjorn9 16,90 14,50 29,60 31,40

B
week 2 week 3 week 4
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Maak een grafi ek waarin de opbrengst per kind in week 1 te zien is.3

Maak een grafi ek waarin je kunt zien hoeveel er per week in totaal is opgehaald.5

Maak een grafi ek waarin de totaalopbrengst per kind te zien is.4

29
a Kleur in de tabel de cellen met de gegevens die je nodig hebt.
b Kruis aan: ik maak een        staafgrafi ek        cirkelgrafi ek        lijngrafi ek.
c Maak een afdruk van je grafi ek en plak die achterin je oefenboek.

a Kleur in de tabel de cellen met de gegevens die je nodig hebt.
b Kruis aan: ik maak een        staafgrafi ek        cirkelgrafi ek        lijngrafi ek.
c Maak een afdruk van je grafi ek en plak die achterin je oefenboek.

a Kleur in de tabel de cellen met de gegevens die je nodig hebt.
b Kruis aan: ik maak een        staafgrafi ek        cirkelgrafi ek        lijngrafi ek.
c Maak een afdruk van je grafi ek en plak die achterin je oefenboek.

1
2
3
4
5
6
7
8

10
11

9

 naam
 Dorien
 Sam
 Eefke
 Sem
 Ali
 Koos
 Sven

 totaal

week 1 week 2 week 3 totaal gemiddeld
16,30
12,35
32,90
11,85
24,65
15,55

23,45
23,45
17,90
14,40
21,80
24,90

12,35
17,95
32,80
21,65
24,60
11,85

A B C D F G

 gemiddeld

32,95 16,75 21,80

week 4
34,80
34,20
21,30
25,50
31,60
32,65

E

43,25
 Bjorn 16,90 14,50 29,60 31,40

1
2
3
4
5
6
7
8

10
11

9

 naam
 Dorien
 Sam
 Eefke
 Sem
 Ali
 Koos
 Sven

 totaal

week 1 week 2 week 3 totaal gemiddeld
16,30
12,35
32,90
11,85
24,65
15,55

23,45
23,45
17,90
14,40
21,80
24,90

12,35
17,95
32,80
21,65
24,60
11,85

A B C D F G

 gemiddeld

32,95 16,75 21,80

week 4
34,80
34,20
21,30
25,50
31,60
32,65

E

43,25
 Bjorn 16,90 14,50 29,60 31,40

1
2
3
4
5
6
7
8

10
11

9

 naam
 Dorien
 Sam
 Eefke
 Sem
 Ali
 Koos
 Sven

 totaal

week 1 week 2 week 3 totaal gemiddeld
16,30
12,35
32,90
11,85
24,65
15,55

23,45
23,45
17,90
14,40
21,80
24,90

12,35
17,95
32,80
21,65
24,60
11,85

A B C D F G

 gemiddeld

32,95 16,75 21,80

week 4
34,80
34,20
21,30
25,50
31,60
32,65

E

43,25
 Bjorn 16,90 14,50 29,60 31,40
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Les 15 • Wizmix

30

Drie op een rij

ballenbak 1

5

4

6

8

7

9

Dit heb je nodig:
• 6 fi ches in twee kleuren
• een potlood
• een kladblaadje

Spelregels
1. Je speelt het spel met twee spelers. 
 Spreek samen af wie begint. 
2. Kies uit iedere ballenbak een getal en 
 vermenigvuldig de twee getallen met elkaar. 
 Je mag een kladblaadje gebruiken. De andere 
 speler telt in stilte langzaam tot vier en klapt als  
 de tijd voorbij is. Je kunt ook afspreken iets  
 langer de tijd te nemen.
3. Heb je de uitkomst binnen de tijd gevonden 
 en klopt het? Leg een fi che van jouw kleur op 
 de uitkomst op het spelbord. Daarna is de 
 andere speler aan de beurt. 
4. Probeer drie van jouw fi ches op één rij te 
 krijgen. Je mag een rij maken van boven naar 
 beneden, van links naar rechts of schuin. Je mag 
 je fi che niet op een fi che van de andere speler 
 leggen.
5. Je mag beginnen waar je wilt. 
6. De speler die het eerst drie fi ches op een rij 
 heeft, heeft gewonnen.
7. Klaar? Speel het spel nog een keer, bijvoorbeeld 
 in nog minder tijd per beurt.

ballenbak 2

14
16

15

17
18

19
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64 90 144 105 72 112

85 136 119 60 68 96

98 56 126 108 112 80

153 102 75 144 90 128

152 95 126 162 84 135

76 133 120 114 171 70
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Getallen en bewerkingen
Verhoudingen
De kinderen leren om 
verhoudingen in een tabel te 
schrijven, zoals: voor 1 liter 
olijfolie zijn 10 kg olijven 
nodig. Hoeveel olijven zijn er 
nodig voor 1⁄2 liter olie?

Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Les 1 • Overal getallen

De olijfboom groeit het best in 
een Middellandse Zeeklimaat.
Waar teken jij de olijfgrens in 
Europa?

Als je olijven koud perst 
kun je met 10 kilogram 
olijven ongeveer 1 liter 
olijfolie maken.

2

Ongeveer hoeveel kilogram olijven oogsten de landen per jaar? Schrijf van minder naar meer.1

Kijk bij opdracht 1. Ongeveer hoeveel liter olijfolie kunnen de landen maken?2

land hoeveelheid olijven

Griekenland ≈ 2.444.230 ton

Italië ≈ 3.512.660 ton

Spanje ≈ 6,2 miljard kg

Turkije ≈ 1.464.248 ton

Marokko ≈ 765.380.000 kg

Portugal ≈ 375 miljoen kg

Tunesië ≈ 1,2 miljard kg

land hoeveelheid olijfolie

Griekenland ≈ 244.423.000 l

Italië ≈ l

Spanje ≈ l

Turkije ≈ l

Marokko ≈ l

Portugal ≈ l

Tunesië ≈ l
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Les 7 • Handig rekenen

14

Hoeveel heb je nodig? Schrijf sommen.1

Bedenk zelf getallen die je kunt delen door 9, door 3 of door 6.2

Door welke getallen kun je de uitkomsten delen? Schrijf en leg uit. Kijk ook bij opdracht 2.3

Uit 1 grote sinaasappel 
pers je 1⁄5 liter sap.
Hoeveel grote 
sinaasappels heb je 
nodig voor 9⁄10 liter sap?

Uit 1 kleine sinaasappel 
pers je 1⁄8 liter sap.
Hoeveel kleine 
sinaasappels heb je 
nodig voor 9⁄10 liter sap?

1 grote rijpe tomaat 
geeft 1⁄20 liter sap.
Hoeveel grote rijpe 
tomaten heb je nodig 
voor 1⁄2 liter sap?

1 kleine rijpe tomaat 
geeft 1⁄25 liter sap.
Hoeveel kleine rijpe 
tomaten heb je nodig 
voor 1⁄5 liter sap?

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

15 × 921 =

3840 – 2919 =

34.560 ÷ 9 =

30.000 + 4000 + 500 + 60 =

uitkomst dit kun je delen door

Een getal kun je delen door 
3 als de som van de cijfers 
deelbaar is door 3.

Een getal kun je delen door 6 
als het getal deelbaar is door 2 
en door 3.
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Getallen en bewerkingen
Hele getallen tot 100 miljard
De kinderen maken kennis met de uitspraak, waarde en plaats 
van hele getallen tussen 1 miljard en 100 miljard. Zo leren ze 
dat 6,2 miljard kg olijven evenveel is als 6.200.000.000 kg olijven.

Getallen en 
bewerkingen
Het rekenprogramma 
Excel op de computer
In dit blok leren de 
kinderen hoe ze in 
Excel verschillende 
soorten grafi eken 
kunnen maken.

Meetkunde
Lezen van een 
bouwtekening
De kinderen vertellen 
wat er te zien is op een 
bouwtekening van een 
huis. Ze benoemen 
daarin vertrekken en 
elementen (als ramen 
en deuren) en 
berekenen de 
werkelijke afmetingen 
zo nauwkeurig mogelijk. 

schaal 1 : 150

b  de afmetingen van de keuken

lengte: m
breedte: m

Getallen en 
bewerkingen
Eigenschappen 
van getallen
In blok 6 leerden de 
kinderen welke 
getallen en uitkomsten 
deelbaar zijn door 9. 
In dit blok 
onderzoeken ze welke 
getallen deelbaar zijn 
door 3 en/of door 6. 

Getallen en bewerkingen
Ontbinden in factoren en een formule
In les 6 onderzoeken de kinderen 
hoe ze het kleinste gemene 
veelvoud van twee getallen kunnen 
bepalen via ontbinden in factoren.

Meten
De gallon 
De kinderen maken kennis met de 
Britse en de Amerikaanse gallon. 
Ze leren beide inhoudsmaten om te 
rekenen naar liters.

 naam
 Dorien
 Sam
 Eefke
 Sem
 Ali
 Koos
 Sven

 totaal

week 1 week 2 week 3 totaal gemiddeld
16,30
12,35
32,90
11,85
24,65
15,55

23,45
23,45
17,90
14,40
21,80
24,90

12,35
17,95
32,80
21,65
24,60
11,85

A B C D F G
1
2
3
4
5
6
7
8

10
11  gemiddeld

32,95 16,75 21,80

week 4
34,80
34,20
21,30
25,50
31,60
32,65

E

43,25
 Bjorn9 16,90 14,50 29,60 31,40

a Kleur in de tabel de cellen met de gegevens die je nodig hebt.
b Kruis aan: ik maak een        staafgrafi ek        cirkelgrafi ek        lijngrafi ek.
c Maak een afdruk van je grafi ek en plak die achterin je oefenboek.

Maak een grafi ek waarin de totaalopbrengst per kind te zien is.
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