
Ik reken verder na leerjaar 4.

1

Getallenkennis

Ik kies:   Ik kan: Ik vond het: Ik keek na.

1  informatie uit een staafdiagram aflezen. **

2  getallen tot 100 000 afronden. **

3 getallen tot 100 000 vinden. *

4 een getalraadsel oplossen. ***

5 getallen aanvullen tot 10 000 of 100 000. *

1

Bewerkingen

Ik kies:   Ik kan: Ik vond het: Ik keek na.

6 een rekenpuzzel oplossen. ***

7 hoofdrekenen tot 100 000. **

8 cijferen: natuurlijke getallen tot 100 000 
optellen en aftrekken. **

9 cijferen: kommagetallen tot 100 000 delen en 
vermenigvuldigen. **

Meetkunde

Ik kies:   Ik kan: Ik vond het: Ik keek na.

11  vierhoeken tekenen. **

12  een plattegrond tekenen. ***

Meten en metend rekenen

Ik kies:   Ik kan: Ik vond het: Ik keek na.

10  een inhoud schatten. **

Domeinoverschrijdende oefeningen

Ik kies:   Ik kan: Ik vond het: Ik keek na.

13  een gewicht schatten. **
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Informatie uit een staafdiagram aflezen **101

Beantwoord de vragen.

Vorige week was er een grote fietscontrole in onze wijk.
Op dit diagram zie je hoeveel fietsers een boete kregen.
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Fietsboetes tijdens de vorige schoolweek

�etsen zonder licht door het rode licht rijden telefoneren op de �ets

Welke boete werd het meest uitgedeeld?

Op welke dag werden de minste boetes uitgedeeld?

Hoeveel boetes werden er gemiddeld per schooldag uitgedeeld voor ‘telefoneren op de fiets’?

Bewerking:

• 

• 

Antwoord: 

Waar of niet waar? Kruis aan. Bedenk zelf een laatste stelling. 

waar niet waar

Op donderdag werden er in totaal 34 boetes uitgedeeld.

Er werden steeds minder boetes uitgedeeld voor fietsen zonder licht.

Op woensdag werden er meer boetes uitgedeeld dan op vrijdag.

Op maandag werden er 3 keer zoveel fietsers zonder licht betrapt als op vrijdag.

X

a

b
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Getallen tot 100 000 afronden **5a2

3

Getallen tot 100 000 vinden *

Een getalraadsel oplossen ***

3

4

Welk getal ligt het dichtst bij het getal dat erboven staat? Omkring. 

50 000 37 000 78 500 65 000 29 000

51 990

49 900

50 750

49 990

36 500

37 499

36 499

37 099

77 400

79 000

78 680

77 950

65 260

66 050

64 880

65 505

20 900

29 900

30 200

28 000

Rara, wie ben ik? Noteer! 

Ik kom vlak voor 78 000.

Ik ben 100 minder dan 93 000.

Ik sta precies tussen 40 000 en 40 500.

Ik ben het kleinste getal van vijf cijfers.

Ik ben het kleinste getal van vijf verschillende cijfers.

Ik ben de helft van de helft van 90 000.

Ik ben 10 meer dan 79 900.

Ik sta precies tussen 60 000 en 65 000.

Ik ben het grootste getal van vijf verschillende cijfers.

Ik ben 1D minder dan 50 000.

Vind je ook deze getallen? Noteer!

• A is de helft van B. 

• B is het drievoud van C.

• D is de helft van A.

• De som van de getallen is 625.

A = 

B = 

C = 

D = 
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Getallen aanvullen tot 10 000 of 100 000 *11b5

11

11

6

7

Een rekenpuzzel oplossen ***

Hoofdrekenen tot 100 000 **

Vul aan tot 10 000. 

7 100 4 950 9 613 5 025

Vul aan tot 100 000. 

62 500 28 100 90 070 7 845

a

b

Zoek de uitkomst. Je moet elk getal precies één keer gebruiken.

Je mag optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

80 700 20 300 uitkomst: 4 000 48 100 12 75 uitkomst: 100uitkomst: 4 000 uitkomst: 100

Vul de ontbrekende getallen in.

2 500

25

× 8

9 000
− 1 500

: 3

2 100
+ 700

× 10

a
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16a, 
17a8 Cijferen: natuurlijke getallen tot 100 000 

optellen en aftrekken ** 

Welk bewerkingsteken staat er onder de vlekken? Vul aan.

54 000  900 = 60

9  500 = 4 500

2 300  700 = 1 600

50  120 = 6 000

916  91 = 825

6 980  250 = 7 230

23 000  7 000 = 16 000

8 400  200 = 42

80  60 = 4 800

Welk getal staat er onder de vlekken? Vul aan.

 + 120 = 5 100

    100 ×  = 17 000

60 000 – 600 = 

 : 4 = 5 000

81 081 –  = 80 990

24 × 25 = 

 – 20 500 = 79 500

33 000 +  = 33 011

60 000 : 20 000 = 

b

c

Los op.

≈  +  = ≈  –  = 

Start aan de linkerkant.
•  Zoek eerst het grootste getal dat je kunt vormen met deze cijfers.
 Je moet elk cijfer precies één keer gebruiken.
•  Zoek dan het kleinste getal dat je met diezelfde cijfers kunt vormen.
•  Tel het kleinste getal cijferend op bij het grootste getal. 
 Maak eerst de schatting.
•  Maak dan op dezelfde manier een aftrekking in het rechtse vak.
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Cijferen: kommagetallen tot 100 000 
vermenigvuldigen en delen **

18b, 
19b9

28b10 Een inhoud schatten **

Vul de ontbrekende cijfers aan.

7, 6 4 8, 6 4, 9 3

− 6 2, 4 − 6 1 3 × 7
3 5 2 6

− 1 5 − + 8 6 1
2 3 1

− −
0, 0 2 0,

Hoeveel liter water zit er in deze viskommen?

In deze kom zit 

5 liter water.

In deze kom zit zowat

 centiliter water.

In deze kom zit zowat

 deciliter water.

In deze kom zit 

 liter water.

In deze kom zit  liter water.

In dit kommetje zit  centiliter water.

Zet de inhoud van de eerste viskom 
(5 liter) telkens om naar de gevraagde 
maateenheid.
Zo lukt rekenen veel makkelijker!
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Vierhoeken tekenen **44c, 4711

Teken de figuren verder, zodat je de gevraagde figuur krijgt.

Denk daarbij aan de eigenschappen van de vierhoeken!

een parallellogram een ruit

een vierkant een trapezium 

een rechthoek  
Klaar?
Teken dan ook in 
elke vierhoek de 
diagonalen.
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Een plattegrond tekenen ***12

Teken je speelplaats.

Leuk: een nieuwe gymleraar! Hij komt voor de eerste keer op jouw speelplaats.
• Teken een plattegrond van de speelplaats om hem wegwijs te maken. 
• Teken er ook de schoolgebouwen (of klassen) bij die aan de speelplaats grenzen.

LEGENDA:

Een gewicht schatten ** 29b13

Teken waar de winkelbediende ongeveer moet snijden.

Kleur het stuk voor de klant groen.

Dit hele stuk weegt een halve 
kilogram. De klant wil 150 gram.

Dit hele stuk weegt 350 gram. 
De klant wil 200 gram.

Dit hele stuk weegt 1 kilogram. 
De klant wil 400 gram.


