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LES 1 OP STAP MET WIBBEL

Een veerman moet een kool, een geit en een wolf naar een eiland in het meer brengen. 
Zolang hij in de buurt is, eet de wolf de geit niet op en blijft de geit van de kool. 
De wolf lust geen kool, dus die twee kunnen zonder risico bij elkaar blijven. 
De veerman kan telkens maar één van de drie in zijn bootje meenemen. 
Hoe krijgt hij de wolf, de geit en de kool veilig naar de overkant zonder dat er eentje in de maag van 
een andere verdwijnt?

Denk na! Noteer hoe de veerman zijn vracht naar het eiland krijgt.
Onthoud hoe je de oplossing gevonden hebt.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Twee vrienden, Jonas en Sam, zitten in dezelfde klas. Ze geven samen een verjaardagsfeestje. 
Jonas nodigt 8 klasgenootjes uit en Sam vraagt 7 leerlingen van hun klas. 
Hoeveel kinderen kunnen er uitgenodigd zijn?
Denk na. Noteer hoe je tot de oplossing gekomen bent.

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

1 Moeilijke klanten

2 Een verjaardagsfeestje 
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OP STAP MET WIBBEL LES 1

In het midden van een brede laan worden boompjes 
aangeplant. De laan is 100 meter lang. Om de 5 meter 
plant men een boom. Hoeveel bomen worden er geplant? 
Noteer ook hier hoe je tot de oplossing gekomen bent.

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Hier zie je een bladzijde uit een boek. Het boek telt 
100 bladzijden. Hoeveel woorden staan er ongeveer in 
dit boek?

Denk na. Noteer hoe je tot de oplossing gekomen bent.
Kun je hier het stappenplan volgen? Waarom (niet)?

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Ook Trezebelle en Lura’s mama kijken Sybilles 
moeder vol ongeloof aan. Alleen Lura, die nog altijd aan 
tafel zit, geeft geen krimp. Dat is het duidelijkste bewijs 
dat het ook met haar niet goed gaat.

De heksenjuf is als eerste weer in staat om te reageren.
‘Hoe kan dat nu? Daarstraks ben ik nog met haar gaan 

vliegen. Ze leek me best gelukkig en zei geen woord 
over vermageren.’

Trezebelle knikt vol overtuiging. Zo was het 
inderdaad.

‘Wij heksen zijn altijd trots geweest omdat we 
lelijk zijn’, jammert Lura’s moeder. ‘En nu gebeurt er 
zoiets…’

Maar Sybilles moeder hoort het niet eens. Zij is aan 
haar eigen jammerklacht begonnen: ‘Verraden door mijn 
bloedeigen dochter! Het lijkt wel of ik haar niks heb 
kunnen leren! Vermageren… Hoe bestaat het?’

De arme vrouw haalt een keukenhanddoek uit haar 
mouw en snuit toeterend haar neus.

‘Er moet iets gebeurd zijn’, besluit de heksenjuf.
‘Zowel bij Lura als bij Sybille.’

‘Misschien is het een epidemie?’ probeert Sybilles
moeder. ‘Misschien zullen alle kinderen van het dorp 
besmet worden. Misschien willen ze allemaal anders 
dan hun moeders worden. Straks willen ze nog naar de 
mensenwereld…’

Ze pakt de grote geruite handdoek weer en snuit er
nog krachtiger haar neus in. Deze keer lijkt het wel alsof 
er een stoomboot naar Spanje vertrekt.

33

4 Bomen planten  

3 Als tellen moeilijk wordt …

Ken je Wibbel nog?
Die zul je regelmatig in je werkschrift tegenkomen.
Waar hij opduikt, vind je een tip rond ‘leren leren’. 
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NATUURLIJKE GETALLENLES 2

DE MERELBEEKSE KOERIER
DE GROOTSTE INFOKRANT UIT DE STREEK

www.merelbeekse.koerier.be tel. 09 584 99 73 fax 09 584 63 59 

Explosieve groei
Nog nooit liepen er zoveel mensen op aarde rond als nu. Volgens 
schattingen hebben er door de eeuwen heen in totaal 75 miljard 
mensen geleefd. Met de bijna 7 miljard erbij die nu leven, komt 
het totaal ‘exemplaren’ ooit op 82 miljard.
Rond het jaar 1 leefden er ongeveer 3 miljoen mensen. 
Het eerste miljard werd pas bereikt in 1804, het tweede in 1927 
– 123 jaar later.
Sindsdien, in minder dan een mensenleven, is de populatie 
verdrievoudigd. In 1960 waren er 3 miljard mensen op aarde, 
veertien jaar later waren het er 4 miljard en weer dertien jaar 
later, in 1987, 5 miljard. 
Elke …
- dag worden 350 000 baby’s op de wereld gebracht;
- minuut worden gemiddeld 250 kinderen geboren;
- seconde zien 4,3 kinderen het levenslicht.

De feiten
• De meeste mensen wonen in Azië. In 1950 waren dat er 

1,5 miljard, nu zijn het er 3,3 miljard. China is het land met de 
meeste inwoners, namelijk 1,31 miljard. India volgt als tweede 
met 1,1 miljard en naar verwachting zal dat land China in de 
loop van de 21e eeuw voorbijsteken.

• In industrielanden krijgen vrouwen gemiddeld 1,6 kinderen, 
in ontwikkelingslanden zijn dat er 3,3. Elk jaar sterven 
500 000 vrouwen tijdens de bevalling.

• In 1950 was de gemiddelde levensverwachting in 
ontwikkelingslanden 40 jaar. Vandaag is dat 61 jaar, hoewel 
aids en andere factoren de levensverwachting in sommige 
landen kunnen doen dalen.

• Het aantal steden met meer dan 1 000 000 inwoners steeg van 
111 in 1960 naar 280 in 1995. Twee derde van die steden ligt 
in ontwikkelingslanden.

De eerste twee getallen vind je in de tabel van oefening 2.
Geven ze een hoeveelheid (H), een rangorde (R), een maatgetal (M), een code (C) of een verhouding (V) 
aan?

2020 g … 323 051 790 g …  schaal 1/100 g … F1-wagen g …

verwachte bevolkingsaantallen in 2020

land aantal inwoners

a

b

c

d

China

India

VSA

Brazilië

1 397 433 520

1 340 864 767

323 051 790

204 186 970

1 Noteer de functie van de onderstaande getallen.

2 De wereldbevolking in 2020. Kijk, lees en vul de tabel aan. 

 miljardtallen miljoentallen duizendtallen eenheden
   Md HM TM M HD TD D H T E

 a   1 3 9 7 4 3 3 5 2 0 1Md + 3HM + 9TM + 7M + 4HD + 3TD 

              + 3D + 5H + 2T + 0E

 b             ……… + ……… + ……… + ……… + ……… + 

              ……… + ……… + ……… + ……… + ………

 c             ……… + ……… + ……… + ……… + ……… + 

              ……… + ……… + ……… + ………

 d             ……… + ……… + ……… + ……… + ……… + 

              ……… + ……… + ……… + ………
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LES 2NATUURLIJKE GETALLEN

3HM 7TM 6M 8HD 7TD 2D 6H 2E = ……………………… 4TD 6D 4Md 3T = ………………………

9TM 7M 1Md 9T 5E 8D 3HD = ……………………… 8H minder dan 8 462 184 = ………………………

• van klein naar groot: 202 707 890 - 220 708 890 - 202 807 890

……………………………… < ……………………………… < ……………………………… 

• van groot naar klein: 180 680 050 - 180 608 500 - 180 600 850

……………………………… > ……………………………… > ……………………………… 

Vul aan met sprongen van …      

1 376 339 208 399 876 221 590 542 765

…….. = ……………………………… E …….. = ……………………………… E …….. = ……………………………… E

3 574 254 186  507 354 987

           of   …………………… of …………

 …………………… of ………  …………………… of …………

 …………………… of ………  …………………… of …………

 300 000 000 …………….… ….……………… 375 000 000

 0 …………….… ………………… …………….… 1Md

 100 000 820 000 ......................... ......................... .........................

 250 000 2 300 000 ......................... ......................... .........................

 500 000 7 210 000 ......................... ......................... .........................

Al voldoende 
gecontroleerd?

3 Noteer deze grote getallen.

4 Noteer de waarde van de aangegeven cijfers op 2 manieren zoals in het voorbeeld.

5 Hoeveel eenheden is het cijfer 7 waard in de volgende getallen?

6 Grote sprongen! Vul in.

7 Lees de getallen en rangschik ze dan.

8 Laat de kikker verder springen. 

6 6E
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NATUURLIJKE GETALLEN 
OPTELLEN EN AFTREKKENLES 3

Dagelijks vervoeren vele vrachtwagens goederen doorheen Europa. 
De transportfi rma’s proberen hun wagens zo weinig mogelijk leeg te laten rijden, want dat kost geld. 
Op het kaartje zie je de route die een vrachtwagen van TransEurope uit Gent heeft afgelegd. 

a Hoeveel km legde de chauffeur af tussen Gent en Bordeaux?

...........................................................................................................................................................................

b Hoeveel km legde hij af tussen Bordeaux en Porto, via Bilbao en Valladolid?

...........................................................................................................................................................................

c Hoeveel bedraagt het verschil tussen de afstand Gent – Parijs en de afstand Gent – Lyon?

...........................................................................................................................................................................

 37 + 59 =  ……………………………………………… 999 + 777 = …………………………………………………

 78 + 68 =  ……………………………………………… 1 743 + 2 334 = …………………………………………………

 89 – 25 =  ……………………………………………… 1 564 – 975 = …………………………………………………

 156 – 78 =  ……………………………………………… 4 800 – 2 956 = …………………………………………………

 256 + 72 =  ……………………………………………… 7 400 – 3 500 = …………………………………………………

 406 + 563 =  ……………………………………………… 726 + 398 + 474 + 402 = ……………………………………….…

 899 – 573 =  ……………………………………………… 1 596 – 896 – 396 = …………………………………………………

 832 + 759 =  ……………………………………………… 2 789 + 4 789 = …………………………………………………

 5 666 – 777 =  ……………………………………………… 8 071 – 2 389 = …………………………………………………

1 Onderweg met de vrachtwagen

2 Reken uit.
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LES 3
NATUURLIJKE GETALLEN 
OPTELLEN EN AFTREKKEN

 naam manen afstand tot de zon diameter duur van een dag

 Mercurius geen 58 000 000 km 4 880 km 58 dagen

 Venus geen 108 000 000 km 12 104 km 243 dagen

 Aarde 1 149 000 000 km 12 756 km 23 uur 56 minuten 
  (de maan)   04 seconden

 Mars   2 227 000 000 km 6 787 km 24 uur 37 minuten
     22 seconden

 Jupiter 16 778 000 000 km 142 200 km 9 uur 50 minuten
     30 seconden

 Saturnus 18 1 427 000 000 km 119 300 km 10 uur 40 minuten

 Uranus 20 2 869 000 000 km 51 800 km 16 uur

 Neptunus   8 4 500 000 000 km 49 500 km 18 uur 12 minuten

Vraag jij je wel 
eens af of je uitkomst 

mogelijk is?

a Hoeveel km ligt Venus verder van de zon dan Mercurius?

...........................................................................................................................................................................

b Hoeveel km ligt de Aarde dichter bij de zon dan Mars?

...........................................................................................................................................................................

c Als alle planeten op een rij liggen en je vliegt met een ruimteschip van Mars naar Saturnus, hoeveel
 km heb je dan afgelegd? 

...........................................................................................................................................................................

d Welke planeet ligt 1 442 000 000 km verder van de zon weg dan Saturnus? ...........................................

e Van welke 2 planeten ligt de baan rond de zon het dichtst bij elkaar? …………………… en .……………………

3 Beantwoord de vragen.

Merc
uriu

s
Ve

nus
Aar

de
Mar

s

Ju
pite

r

“Planeten”

“Dwerg-
planeten”

Plu
to

Hau
mea

Mak
emak

e
Eris

Cere
s

Sat
urn

us

Ura
nus

Neptu
nus
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LENGTELES 4

 … … … m … … …

Je werkt in groepjes aan de volgende meetopdrachten.
Schrijf altijd eerst je schatting op en daarna pas je meetresultaat.
Noteer ook een antwoord op de vraag.

Let op! Als je de maat noteert, vergeet dan niet dat die bestaat uit 
een maatgetal en een maateenheid,
bv. maat: 14 m g 14 is het maatgetal, m is de maateenheid.

Meetstand 1
Elke leerling van onze klas heeft een tekening gemaakt. Die tekeningen zijn allemaal 42 cm breed. 
Kunnen die allemaal op één rij naast elkaar opgehangen worden? 

We schatten:  ....................................................................................................................................................

We meten:  ........................................................................................................................................................

Zo ja, welke muren van de klas hebben we daar dan voor nodig? 

...........................................................................................................................................................................

Meetstand 2 Gebruik hier zeker je stappenplan!

Zou dit vliegtuig op onze speelplaats kunnen? 

We schatten:  ....................................................................................................................................................

We meten:  ........................................................................................................................................................

Leg uit waarom het vliegtuig wel of niet op de speelplaats past.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Meetstand 3
Meet de omtrek van een fi etswiel.

We schatten:  ....................................................................................................................................................

Hoe ga je te werk om de omtrek te meten?  

...........................................................................................................................................................................

We meten:  ........................................................................................................................................................

Ken je het 
stappenplan nog? Hier 

kun je dat heel goed 
gebruiken!

 gegevens Boeing 747-306

 maximum startgewicht (kg) 37 800 romplengte (m) 70,51
 maximum kruissnelheid (km/uur) 980 vleugellengte (m) 59,64
 brandstoftanks (l) 195 000 hoogte (m) 19,33
 brandstofverbruik (l/uur) 13 000 aantal passagiers 284
   vracht (kg) 37 200

2 Meetstands

1 Noteer de lengtematen op de juiste plaats in de tabel.
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LES 4LENGTE

Meetstand 4
Schoenmaten worden berekend met een speciale formule.
Je meet de lengte van je voet. Je telt daar 1 cm bij.
Je schoenmaat is dan 3/2 van die lengte.

Kun je dit eens voor jezelf berekenen?

Ik schat de lengte van mijn voet: ………………… Ik meet: …………………

Volgens de formule is mijn schoenmaat  ........................................................................................................

Klopt deze berekening voor jou? ô ja ô nee

Meetstand 5
Hoe groot ben jij? Noteer je naam onder het staafdiagram op het bord en duid je lengte aan.

Ik ben … m …… cm groot.

 4,6 m = ...................... cm 14 cm 3 mm = …….....……..... dm 1––
4 dm = .......... mm

 3,07 km = ..................   m 1––
2 

m = …….....……..... cm 180 mm = ..........  dm

 250,4 m = .................. km 1––
5 

km = …….....…….....   m 3––
4  

m = ..........  dm

 .................. mm = 3,6 cm 36,7 cm + …….....……..... mm = 1 m 4 ………... = 400 mm

 ..................... cm = 125 m 58,2 dm = 5 ………… + 8 ………… + 2 ………… 8,2 cm + …................... = 2 m

De straat is ongeveer 1 ……… lang.

Een fl esje frisdrank is ongeveer 2 ……… hoog.

De tafel is ongeveer 75 ……… hoog.

Een auto is ongeveer 4 …….… lang.

Een cent is ongeveer 1 ……… dik.

Op het bord staat hoe groot iedereen in de klas is. Bereken de gemiddelde lengte.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Bereken ook eens hoeveel jij groter of kleiner bent dan het gemiddelde van de klas.

...........................................................................................................................................................................

Deze kast is 1 9 0 m hoog.

Het blad is 2 0 8 cm breed.

Die stevige boom is 1 1 2 m hoog.

Deze pen is 1 3 5 dm lang.

3 Vul in. 

4 Vul in. 

6 Komma’s vergeten! Zet ze op de juiste plaats.  

5 Gegevens van de klas  



12

EVENWIJDIG EN LOODRECHTLES 5

• Teken een rechte en benoem die.
• Plaats twee punten op de rechte en geef ook die een naam.
• Laat een tweede rechte de andere snijden door één van de twee punten 
 en benoem die.

• Teken een rechte evenwijdig met rechte a.
• Teken een rechte evenwijdig met rechte b door punt X.
• Teken op een afstand van 2 cm aan de rechterkant van b een rechte evenwijdig aan b.
• Benoem de rechten. 

Ordelijk en 
gestructureerd werken 

zorgt voor een goed 
resultaat!

a
b

X

3 Tekenopdrachten

2 Overtrek op deze vlakke fi guren de evenwijdige zijden in dezelfde kleur.

1 Rechten en punten
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LES 5EVENWIJDIG EN LOODRECHT

• Overtrek de rechten die evenwijdig lopen in eenzelfde kleur. 
• Duid daarna in de tabel aan of de uitspraak juist of fout is.

• Teken een loodlijn op rechte a.
• Teken een loodlijn op rechte b door het punt P.
•  Benoem de rechten.

  juist fout

 a // b  

 c  d  

 d // a  

 a  f  

 h  g  

 d // b  

 a  h

a

f

h

g

b c d e

a b

Als a // b  en b  c wat kun je dan vertellen 
over de rechten a en c? a …… c 

Als a  b en b // c wat kun je dan vertellen 
over de rechten a en c? a ……. c

Teken een vierhoek met precies 2 evenwijdige   
zijden. Eén zijde is al getekend. 

Teken een driehoek waarvan 2 zijden loodrecht op 
elkaar staan. Eén zijde is al getekend.

P

4 Evenwijdige en loodrechte lijnen

5 Tekenopdrachten

6 Onderzoek door te tekenen en vul dan aan met // of ⊥ .  

7 Tekenopdrachten



14

KOMMAGETALLENLES 6

Wisselkoersen Controleer 
je oplossing en 

je oplossingsweg. 
Stuur zo nodig bij.

  eenheden   duizendsten
 H T E t h d

 a Canadese dollar   1 3 4 6 1E + 3t + 4h + 6d

 b Russische roebel       ...................................................

 c Japanse yen       ...................................................

• een eenheid 6,1 g ………... 0,9 g ………... 33,25 g ………...

• een tiende 6,25 g ………... 17,52 g ………... 8,129 g ………...

• een honderdste 8,123 g ………... 7,989 g ………... 6,121 g ………...

  rangschikking

1E + 5t + 2h =  …………………………………………………………… …

5t + 2d + 5E =  …………………………………………………………… …

0,2 + 20 + 0,002 =  …………………………………………………………… …

0,05 + 500 + 5 =  …………………………………………………………… …

0,002 + 200 + 0,20 =  …………………………………………………………… …

drie eenheden en zeven duizendsten ……………………

drieduizend eenheden en veertien honderdsten ……………………

5M + 5d ……………………

1 duizendste minder dan 1 …………………...

2 Rond af tot op …

3 Noteer de kommagetallen. Nummer ze dan van groot naar klein. 

4 Schrijf in cijfers. 

1 Lees, zoek op en vul de tabel aan. 

 munt huidige vorige

 Amerikaanse dollar 1,31670 1,30440

 Brits pond 0,82960 0,82687

 Canadese dollar 1,34670 1,35225

 Russische roebel 39,30100 39,47230

 Japanse yen 113,10500 111,23400

 Noorse kroon 7,87680 7,97862
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LES 6KOMMAGETALLEN

• Vorm het kleinst mogelijke kommagetal met de cijfers 1, 3 en 6. …………………………

• Vorm het grootst mogelijke natuurlijke getal met de cijfers 4, 0, 3 en 9.  …………………………

•          Vorm het grootst mogelijke kommagetal met de cijfers 4, 6, 3 en 9.  …………………………

• vier eenheden en vijfenzeventig duizendsten
 A  475 000 B  47,500 C  4,075 D  4,75

• 1 honderdste meer dan 1
 A  1,001 B  1,101 C  1,100 D 1,010

2 765 388,913   2 087 997,522

                    of   ……………… of ………………

 ……………… of ………………  ……………… of ………………

 ……………… of ………………  ……………… of ………………

 ……………… of ………………  ……………… of ………………

 ……………… of ………………  ……………… of ………………

 o 0,63 t 0,59 p 0,7 s 0,21 o 0,3 r 1,2 e 0,93 k 0,309

 ....................... .......................

9,04  …  9,40 23,534  …  23,54 0,150  …  0,15  6,9  …  69t

• Schrijf het passende getal in de hokjes.

 6,5          6,6

• Verbind de getallen met de getallenas. Werk zo nauwkeurig mogelijk.

 0          1          2

1,6 0,75

0,945 1,004 2,09

6 Noteer de waarde van de aangegeven cijfers op 2 manieren zoals in het voorbeeld.  

5 Omkring de letter die voor het juiste antwoord staat.

7 Zet in volgorde van klein naar groot. Welke woorden vormen de overeenkomstige letters?  

8 Vul in: > of < of =.

9 Getallenassen

10 Schrijf er de passende getallen achter. Je mag elk cijfer maar één keer gebruiken!  

0,003   3d
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NATUURLIJKE GETALLEN EN KOMMAGETALLEN 
OPTELLEN EN AFTREKKENLES 7

SUPERMARKT 
BLONDEEL

 broodjes  € 1,56

 wafels Gauffri € 2,20

 melk Lacti  € 3,14

 ijs Alo  € 4,30

 water Source € 4,50

  SUBTOTAAL

 statiegeld                        – € 4,76

  TOTAAL   

DANK U

EN TOT ZIENS

Twee vlekken hebben het subtotaal en het totaal onleesbaar gemaakt. Reken uit.

Denk goed na voor 
je begint te rekenen! 

Welke oplossingswijze 
ga je gebruiken? 

Werk op de handigste 
manier!

48 + 3,9 = .....………………………………………………… 10,25 + 48 = ..………...…………………………………………………

14,5 + 18,3 = ....……………………………………………… 75 – 4,25 = .……...………………………………………………………

39,9 – 27,5 = .……...………………………………………… 3,015 + 3,615 = .……...…………………………………………………

1,99 + 0,2 = ...……...………………………………………… 57,07 – 39,35 = .…...……………………………………………………

32 – 15,225 = ……...………………………………………… 14,63 + 111,78 = ……...…………………………………………...…

9,25 + 4,7 + 10,75 =  ..........................................................................................................................................

10,225 + 2,3 + 3,80 + 5,775 = ............................................................................................................................

a Vorige zondag kreeg je van je ouders € 2,50 zakgeld en je oma gaf je al het kleingeld dat ze in haar 
jaszak had zitten. Dat was toch nog € 1,73. 

 Hoeveel geld had je toen?  ..........................................................................................................................

b Maandag ging je na school nog vlug naar het snoepwinkeltje. Daar gaf je € 1,58 uit. 

 Hoeveel geld had je toen nog over?  ...........................................................................................................

c Vanmorgen vond je in een broekzak nog € 0,98. 

 Hoeveel geld zit er nu in je portemonnee?  ................................................................................................

1 Oeps!

2 Geld: je kunt niet zonder … of toch?

3 Reken uit. 
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LES 7
NATUURLIJKE GETALLEN EN KOMMAGETALLEN 
OPTELLEN EN AFTREKKEN

7,97 + 43 =  .....................................................  9 – 1,25 =  ....................................................................

4,8 + 5,68 =  ....................................................  3 000 – 999,98 =  .........................................................

23 – 7,29 =  .....................................................  27,06 – 13,8 =  .............................................................

100,23 – 87,46 =  .............................................  85,74 + 27,95 =  ...........................................................

6 000,03 – 500,75 =  ........................................................................................................................................

111,56 + 69 + 19,440 =  ...................................................................................................................................

a Je moeder heeft haar gsm-rekening gekregen. Die bedroeg € 43,78. Daarvan was € 7,60 btw. 

 Wat is het basisbedrag van haar rekening?  .............................................................................................

 Ze heeft € 28,23 van het basisbedrag besteed aan gesprekken. De rest ging op aan sms’jes. 

 Hoeveel hebben die tekstberichten haar gekost?  ....................................................................................

b Op het spaarboekje van Lisa staat € 249,72. Haar opa stort € 65 voor haar verjaardag. 
 Van dat geld koopt ze twee boeken: het ene kost € 16,75 en het andere € 11,40. 
 Ze koopt ook nog een cool nachtlampje. Dat kost € 28,50. 

 Hoeveel heeft Lisa uiteindelijk nog op haar spaarrekening staan? 

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

16,4 + ……… = 25,75 256,23 … ……… = 199,23

……… – 5,25 = 10 ……… + 65,56 = 100

……… + 9,2 = 30 ……… – 65,56 = 100,65

17 … ……… = 7,65 ……… … 5,225 = 100

……… … 7,6 = 12,40 100 … ……… = 43,725

Zet in de uitkomsten de komma op de juiste plaats.

 53,758 + 25,469 + 190,653 = 2 6 9 8 8 6 598,56 – 956,236 = 5 6 4 2 3 2 4

 2 125,4 – 956,54 = 1 1 6 8 8 6 11 111,111 – 2 222,222 = 8 8 8 8 8 8 9

4 Kies een van de onderstaande probleempjes en los het op.

5 Vul de ontbrekende getallen en bewerkingstekens in.

6 Oei, de zakrekenmachine doet het niet meer. 
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NATUURLIJKE GETALLEN EN 
KOMMAGETALLEN OPTELLENLES 8

Maak eerst een schatting. 
Reken dan uit en noteer hier het resultaat.

a In je spaarpot zit € 45,87. Je hebt thuis een hele week
 ongevraagd klusjes opgeknapt.
 Daarom stopt je vader € 7,75 in je spaarvarken. 
 Hoeveel heb je nu?

 Ik schat:  ...............................................................  

 Resultaat:  .............................................................

b Adriaan Van Rijckeghem heeft nog € 890,45 
 op zijn bankrekening staan. Morgen wordt zijn loon
 uitbetaald. Dat bedraagt € 1 942. 
 Hoeveel geld heeft hij nadat zijn loon is gestort?

 Ik schat:  ...............................................................  

 Resultaat:  .............................................................

Hieronder vind je de samenstelling van de Belgische 
bevolking op 1 januari 2007. 
Helaas zijn er een aantal getallen verdwenen, 
maar jij kunt ze vast wel berekenen.

Vergeet niet 
hoe belangrijk 
controleren is!

Maak eerst een schatting.
Reken dan uit in je  schrift en noteer hier het 
resultaat.

a Hoeveel Belgen waren ouder dan 18 jaar?

 Ik schat:  ....................................................... 

 Resultaat:  .....................................................

b Hoeveel mannen waren jonger dan 65 jaar?

 Ik schat:  ....................................................... 

 Resultaat:  .....................................................

c Hoeveel vrouwen waren ouder dan 19 jaar?

 Ik schat:  ...............................................................  

 Resultaat:  .............................................................

totaal ……………...

leeftijdsgroep 0 – 18 jaar 2 187 786

leeftijdsgroep 19 – 64 jaar 6 586 686

leeftijdsgroep 65 jaar en meer  1 810 062

mannen ……………...

leeftijdsgroep 0 – 18 jaar 1 118 076

leeftijdsgroep 19 – 64 jaar 3 308 949

leeftijdsgroep 65 jaar en meer  754 383

vrouwen ……………...

leeftijdsgroep 0 – 18 jaar 1 069 710

leeftijdsgroep 19 – 64 jaar 3 277 737

leeftijdsgroep 65 jaar en meer  1 055 679

1 Mensen in getallen

2 Nu over geld en kilometers … 
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LES 8
NATUURLIJKE GETALLEN EN 
KOMMAGETALLEN OPTELLEN

c Donald MacAdam had op 1 januari van dit jaar
  € 7 845 op zijn spaarrekening staan. 
 Hij heeft berekend dat hij aan het einde van 
 het jaar € 251,04 intrest krijgt. 
 Hoeveel geld zal er dan op zijn spaarrekening staan?

 Ik schat:  ......................................................................

 Resultaat:  ....................................................................

d Tijdens de vorige vakantie heeft Allasan samen met zijn ouders af en toe een daguitstapje gemaakt. 
 Zijn vader noteerde telkens het aantal km dat ze afl egden.
 Hoeveel km hebben ze in totaal gereden?

  aantal km

 daguitstap 1 278,7

 daguitstap 2 147,4

 daguitstap 3 253

 daguitstap 4 138,4

 daguitstap 5 451,6

Totaal aantal km: 

Ik schat:  .....................................................

Resultaat:  ..................................................

 7 8 9 4 5 6 3

     4 8 7 , 6 5

 7 8 9 4 9 4 0 , 6 5
+

 5 8 9 7 0 0 8

 2 5 6 4 3 9 2

 3 3 3 2 6 1 6
+

 1 2 3 6 5 4

   4 5 0 3 , 4

 1 2 8 2 5 7 , 4
+

 8 7 9, 4 7

 5 6, 7 8 6

1 4 4, 7 3 3
+

++ + +

3 Hier is wat fout gelopen! Duid de fouten in een kleurtje aan en verbeter ze. 

4 Vlekkensommen. Er ontbreken enkele cijfers. Bereken en vul in.

  4 2 3 1 7, 4 2

 5 1 2 9 … 6,

 … … 5 2 7 3, 4 2

 4 3 7 … 6 9 8

 4 3 9 8 2 1 0

 8 … 7 0 9 0 8

 5 4 … 7, 5

  1 2 9, … 6

 … 6 2 7, 1 6

 6 8 9 6 9 … 2

      9 … , 2 8 4

 6 … … 7 0 9 1,  2  …  …
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INHOUDLES 9

Denk goed na over 
je oplossingsweg!

  100 l 10 l l dl cl ml 

 550 cl       = ……………… l

 2,5 dl       = ……………… l

 1 800 ml       = ……………… l

Hoe vaak gaat het borrelglaasje in het voorwerp? 

Ik schat: …… keer. Ik meet: …… keer.

Vergelijk je schatting met het meetresultaat. Waarom was je schatting (niet) goed?

......................................................................................................................................

Dat bad is gevuld met ongeveer 80 ……… water.

De benzinetank heeft een inhoud van 50 ………

In dat bierglas kan 2,5 ………  

Een tube bevat 75 ……… tandpasta.

In een fl esje oordruppels gaat ongeveer 15 ……… 

Een wijnfl es bevat 75 ……… wijn.

Die wijnfl es bevat 75 dl witte wijn.  Een fl es chocolademelk heeft een inhoud van 10 l. 

In die grote fl es gaat 125 cl water.  Een blikje bevat 33 dl frisdrank.

75,5 l                  320 l                  300 cl                  56 dl                  2 400 ml                  6 600 cl

Een beker melk bevat 
ongeveer:
ô 0,2 dl
ô 2 dl
ô 20 dl 

In een zak potgrond zit:

ô 0,25 l
ô 25 l
ô 250 l 

Een kleine fl es limonade heeft 
een inhoud van ongeveer:
ô 250 ml
ô 1 250 ml
ô 25 ml

1 ml = …………………… l 9 l = ……………… cl 3,3 l = 33 ………………

1 cl =  10 ………… 400 l = ……………… dl 250 ml = ……………… l

1 dl = …………………… l  7 cl = ……………… l 0,8 l = 8 ………………

2 Meetstand

3 Schrijf er de passende maateenheid bij. 

1 Noteer de inhouden in de tabel en herleid ze naar liter. 

4 Kruis het goede antwoord aan. 

5 Vul het passende maatgetal of de passende maateenheid in.

6 Oei! Is dit een tikfout? Zet de komma als het nodig is.

7 Onderstreep ieder cijfer dat l aangeeft.  
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64 cl + …………………… = 1 l 270 cl = 2 l + ..…………..………… l

1,5 l – …………………… = 0,5 l 630 l = ………………………… dl

3/8 l = ……,……..………..… l = …….……….… cl 13 dl + ………………………… cl = 3 l

4 x 125 ml = ………………………… l of 1/ …… l 1,5 dl – ………………………… = 1 cl

Ik drink ongeveer ……… per dag, dat is …………… per jaar. Ik ben wel / niet een gemiddelde gebruiker.

In welk jaar was het verbruik het grootst?  ...................................................................................................

In welk jaar dronk de Belg ongeveer 37 liter?  .............................................................................................

Was het verbruik in 2007 groter of kleiner dan in 2003? Hoeveel ongeveer?

........................................................................................................................................................................

Waarom werd er volgens jou in 2005 zoveel frisdrank verbruikt?

........................................................................................................................................................................

11 Ben jij een gemiddelde frisdrankgebruiker?     

8 Rangschik de inhouden van de opgegeven producten van minder naar meer. 

9 Vul juist in.  

10 Bekijk dit staafdiagram heel goed en beantwoord de vragen.    

  3 x 500 ml  2 x 50 cl  2 x 1,5 l

  ...................................................  ..................................................   ..................................................

Rangschikking: …………………… < …………………… < ……………………

gemiddeld verbruik van frisdranken per inwoner (België)

liter
80

70

60

50

40

30

20

10

0
 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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KNIPFIGURENLES 10

Ik vertrek van wat ik weet en zie.
Dan denk ik logisch na of pas ik mijn 

vaardigheden toe, bv. spiegelen.
Zo voorspel ik het resultaat.

a Wat zul je zien als je de afgebeelde fi guur op de kniplijn wegknipt en het blad weer openvouwt?
 Heeft het aantal keer vouwen een effect op het resultaat?  JA / NEE

b Wat zul je zien als je de afgebeelde fi guur op de kniplijn wegknipt en het blad weer openvouwt?
 Heeft de plaats waar je knipt effect op het resultaat?  JA / NEE

 fi guur Schets hier wat je denkt. Knip eerst.
   Teken dan het resultaat en 
   vergelijk met wat je dacht.

 fi guur Schets hier wat je denkt. Knip eerst.
   Teken dan het resultaat en 
   vergelijk met wat je dacht.

1 Figuren knippen
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LES 10KNIPFIGUREN

Controleer door de fi guur uit te knippen en het resultaat te vergelijken met je tekening. 

knipfi guur 
in twee gevouwen blad benaming knipresultaat tekening knipresultaat

………………………………………………

………………………………………………

knipfi guur 
in vier gevouwen blad benaming knipresultaat tekening knipresultaat

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Als je twijfelt, neem je een blad papier. Vouw het. Teken de knipfi guur over en knip ze uit.

knipfi guur 
in twee gevouwen blad tekening knipresultaat grootte weggeknipte 

oppervlakte

De weggeknipte oppervlakte is

….. keer zo groot.

knipfi guur 
in vier gevouwen blad tekening knipresultaat grootte weggeknipte 

oppervlakte

De weggeknipte oppervlakte is

….. keer zo groot.

2 Benoem de fi guur die je na het knippen en openvouwen zult krijgen en teken ze. 

3 Teken het knipresultaat en vergelijk de oppervlakte van de knipfi guur en 
het knipresultaat.
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HERHALINGLES 11

a Noteer de getallen.

 6HM 9TM 3M 5HD 4TD 7D 1H 8E  = …………………………………

 vier miljoen vierhonderdduizend en acht = …………………………………

b Noteer de waarde van de aangeduide cijfers op 2 manieren. 

 4 723 559,203
    …………………………… of ……………………………

    …………………………… of ……………………………

    …………………………… of ……………………………

    …………………………… of ……………………………

• een eenheid 63,25 g ……………………

• een tiende 7,569 g ……………………

• een honderdste 9,125 g ……………………

54,642  …  54,65 210,120  …  210,12 4,03  …  4,30

 500 000 000 …………………… 550 000 000 ……………………

 212,1 212,55 213 ……………… ………………

Geven ze een hoeveelheid (H), een rangorde (R), een maatgetal (M), een code (C ) of een verhouding (V) 
aan? Noteer telkens de passende letter.

Uit de krant van 14 september

Voetbal: Anderlecht – Club Brugge  2-1 g ………

Meer dan 2 567 839 mensen volgden de wedstrijd op tv. g ………

Streeknieuws op blz. 14  g ………

Antigifcentrum te bereiken op telefoonnummer 070 245 245 g ………

5 Rond af tot op … 

4 Getallen rangschikken: vul aan met > of < of =.

3 Getallenassen, ken je ze nog? 

2 Wat is de functie van de getallen?

1 Reuzengetallen

G
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Doe het op een handige manier. Je mag tussenuitkomsten noteren.

5 500 + 470 000 =  ...........................................................................................................................................

30 249 + 700 751 =  .........................................................................................................................................

776 000 + 13 000 + 124 000 =  .........................................................................................................................

Doe het op een handige manier. Je mag tussenuitkomsten noteren.

205 600 – 97 040 =  .........................................................................................................................................

45 000 – 945 – 255 =  ......................................................................................................................................

Welk getal is 2D 5E kleiner dan 69 204?  .......................................................................................................

Doe het weer op een handige manier. Je mag tussenuitkomsten noteren.

Vermeerder 1,99 met 0,3. Je hebt  ................................................................................................................

8,5 + 2,35 =  ....................................................................................................................................................

63 + 5,3 + 9,37 =  .............................................................................................................................................

Doe het weer op een handige manier. Je mag tussenuitkomsten noteren.

15 – 0,007 =  ...................................................................................................................................................

7,74 – 0,36 – 2,74 =  ........................................................................................................................................

0,25 minder dan 4,357 is   ..............................................................................................................................

a 3,41 + 341 + 34,1 = ………………

 Ik schat:

 .......................................................................................................

1 Maak de volgende optellingen. 

2 Maak de volgende aftrekkingen.  

3 Deze keer tel je op met kommagetallen.

4 Aftrekkingen, maar nu met kommagetallen   

5 Reken cijferend uit.  

B
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b Een handelaar koopt 2 tweedehandsauto’s: voor de ene   
 betaalt hij 10 235 euro en voor de andere 8 743,25 euro.
 Hoeveel betaalt hij in totaal? 
 Maak de aftrekproef.

 Ik schat:

 .......................................................................................................

a Kies de juiste maateenheid.

 Ruud, een jongen van 11 jaar, is 145 ……… lang.

 Een eurocent is ongeveer 1 ……… dik. 

 De deur van onze klas is ongeveer 2 ……… hoog.

 Een fl esje frisdrank is ongeveer 2 ……… hoog. 

b Oei, de komma’s zijn vergeten. Zet ze op de juiste plaats.

 De kast is 1 9 0 m hoog.

 Vader reed 5 2 5 km van Gent naar Brussel.

 Mijn wijsvinger is 6 0 cm lang.

Vul de ontbrekende cijfers in. 

  5 … 7 3, … 0 3

   7 9 6, 5 6

  6 0 6 … , 9 6 …
+

   5 … 3 1  7, 6 3

  2 4 5 0 … 7

  … … 7 3 8 4, 6 3
+

Vul in.  D 

C  De lengte van het lijnstuk [CD] is ……… mm = ………… cm

5,08 km = …………………… m

365 m  = …………………… km

25 cm 3 mm  = …………………… dm

2/5 m  = …………………… dm 

……………… mm  = 5,4 cm

Vanaf hier 
mag je je ZRM 

gebruiken.

6 Vlekkensommen

2 Schatten maar! 

1 Herleidingen uitvoeren  ZRM

MMR
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2 Aan de slag met potlood en geodriehoek! 

67,3 l 500 cl 609 l 14,32 dl

Bereken de inhoud van de volgende producten. Druk alles uit in liter.

 4 x 25 cl 6 x 0,33 l 2 x 1,5 l 3 x 500 ml

 ……………………………… l ……………………………… l ……………………………… l ……………………………… l

Vul passende namen van lijnstukken in, bv. [AL]. Controleer met je geodriehoek.

 …… is evenwijdig met ……

 …… is evenwijdig met ……

 …… staat loodrecht op ……

 …… staat loodrecht op ……

A L

E

S

PW

Teken telkens de gevraagde rechte.

 rechte f // rechte l door punt A rechte k  rechte t in punt S

A

l

t 

S

1 Evenwijdigen en loodrechten   

3 Omkring in elk getal het cijfer dat liter aangeeft.

4 Hoeveel kan erin? ZRM

MK
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Lees elke opdracht aandachtig en voer ze dan nauwkeurig uit.

a Teken een loodrechte b op a.

b Kies een punt op rechte b en benoem dat als P.

c Teken door dat punt een rechte d evenwijdig met a.

d Vul nu in met een passend symbool: b …… d a

a Benoem de fi guur nauwkeurig en teken ze.

 knipfi guur benaming resultaat tekening resultaat

b Teken het resultaat van deze knipfi guur.

 knipfi guur dubbelgevouwen resultaat

3 Opgelet, iets moeilijker nu! 

4 Leuke knipfi guren


