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1 Boeken en lezen

ANTWERPEN – De Boekenprijs gaat dit 
jaar naar An Tel (11 jaar) uit Lier. An wist de 
meeste vragen over jeugdboeken juist te 
beantwoorden. Zelf vindt ze dat niet vreemd: 
‘Ik lees wel 100 uur per week. Daarin kun je 
heel wat boeken lezen!’
Op de vraag wat ze met de prijs (50 euro) 
gaat doen, antwoordt ze: ‘Boeken kopen, 
natuurlijk!’

TOP TIEN
JEUGDBOEKEN

 1 Harry Potter en de halfbloed prins J.K. Rowling
 2 De wraak van de mummie Patrick Lagrou
 3 Blauwe plekken Anke de Vries
 4 De griezelbus Paul van Loon
 5 Matilda Roald Dahl
 6 De graal van het kwaad Anthony Horowitz
 7 Kruistocht in spijkerbroek Thea Beckman
 8 Een eiland in zee Annika Thor
 9 Knagers in het donkere woud Geronimo Stilton
 10 Meester Pluim en het praatpoeder Marc de Bel

Wat is jouw boekentop vijf? Vind jij lezen leuk?

Wat is de boekentop vijf van jullie klas? Lees jij ook zoveel?

 Kan dit eigenlijk wel?
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2 Kinderen en lezen 

A Met wie ben jij het eens?

50 % van de kinderen van onze klas
leest graag boeken van Harry Potter. 
25 % van de kinderen leest strips.

a Scholieren tussen 
12 en 18 jaar besteden 
per week gemiddeld 5 % 
van hun tijd aan lezen.

b De meester vraagt wie ‘Blinker 
en de bakfi etsbioscoop’ van 
Marc de Bel gelezen heeft.
20 van de 25 kinderen steken 
hun vinger op.

Hé, dat is 

25 %.

De helft van de 

klas zijn Harry 

Potter-fans.

Dat is iets 

meer dan 

1 uur per 

dag.

Dat kan toch 

   niet!

Dus meer kinderen 

uit het zesde leerjaar 

hebben dat boek 

gelezen.

En 1/4 zijn 

striplezers.

Dat kan toch

niet! 

Dat is 120 %.

d In onze klas leest 70 % van de 
kinderen Kuifje en 50 % Suske 
en Wiske.    

c 65 % van de kinderen in 
onze klas is lid van 
de bibliotheek.

 25 % is geen lid.

e In het vijfde 
leerjaar heeft 
60 % van de 
kinderen ‘Matilda’ 
gelezen.

 In het zesde 
leerjaar is dat 
80 % van de 
kinderen.

B Hoe zit dat bij jullie in de klas?

EVY

BEN

MICHIEL

SAMIRA  

KIM

ELLEN
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Breuken vergelijken

a

Jan heeft 3
4  van zijn boek gelezen.

Katrien heeft 2
3  van haar boek gelezen.

Wie is verder? 

c

Tim en Toon, een tweeling, hebben ieder 4 repen 

chocolade gekregen.

Na een dag heeft Tim 1
2  reep op en Toon 5

8  reep.

Wie heeft meer op? 

Breuken gelijknamig maken

1
2  en 3

8 :  naar noemer 8 g 4
8  en 3

8

 De kleinste noemer gaat juist een aantal
 keer in de grootste noemer.

1
3  en 2

5 :  naar noemer 15 g 5
15 en 6

15

 15 is het kleinste getal dat een veelvoud 
 is van beide noemers, 3 en 5.

b

Martijn heeft 4
5  van zijn boek gelezen.

Fatima heeft 2
3  van haar boek gelezen.

Wie is verder? 
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We maken de krant 1 of 2 

blaadjes dunner. 

Dan wordt ze goedkoper.

We vragen de bakker en de groenteman 

of ze een advertentie in onze krant 

plaatsen.

We laten voor 

elke krant 50 cent 

betalen.

1 Wat zal dat kosten? 

De zesdeklassers van basisschool De Berk willen een 
schoolkrant maken met 10 A4-blaadjes en een gekleurde 
voorpagina.
De voor- en de achterkant van de blaadjes en één kant 
van de voorpagina worden gekopieerd.
De blaadjes worden aan elkaar geniet.

a Hoeveel kost één krant?
b Hoeveel exemplaren zijn er nodig als iedereen op  

school er eentje krijgt?
c De school stelt een budget van 100 euro ter beschikking 

om de krant te maken.
 Is dat genoeg? Schat eerst. Reken dan precies uit 

hoeveel dat te veel of te weinig is.

d De krantenredactie zoekt manieren om het budget  uit te 
breiden. Wat vind je van de voorstellen van  Sofi e, Rob 
en Lore? Lossen ze het probleem op?

 Kun je zelf nog andere oplossingen bedenken?

Kosten 

A4-papier: € 3,75 voor een pak van 500 vel

gekleurd papier: € 0,01 per vel

kopiëren: € 0,02 per kopie

nietjes: € 5 per doos

De Berk

1e leerjaar 25 kinderen

2e leerjaar 28 kinderen

3e leerjaar 26 kinderen

4e leerjaar 18 kinderen

5e leerjaar 27 kinderen

6e leerjaar 32 kinderen

leerkrachten   8

anderen 11

12
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SOFIE ROB

LORE
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2 Nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek

Basisschool De Berk vult de schoolbibliotheek aan.
Ze koopt 28 leesboeken van € 9,45 per stuk.
Hoeveel kosten die samen?

3 De dorpsbibliotheek verhuist.

De dorpsbibliotheek verhuist naar een nieuw gebouw.
Er moeten in totaal 13 000 boeken ingepakt en 
verhuisd worden.
Gemiddeld gaan er 112 boeken in een kist.
Hoeveel kisten zijn er nodig voor de verhuizing?
(We delen tot op 0,01 nauwkeurig.)

We schatten: 
≈ 10 x 28 = 280

We vermenigvuldigen alsof er 
geen komma staat.

x
We plaatsen de komma op de 
juiste plaats in het product.

+ De schatting kan daarbij helpen.

9,45 x 28 = 264,60

9 4 5

2 8

7 5 6 0

1 8 9 0

2 6 4 6 0

We schatten:
≈ 13 000 : 100 = 130

13 000 : 112 = 116,07 rest 16h
Er zijn dus 117 kisten nodig.

1 3 0 0 0, 0 0 1 1 2

– 1 1 2 1 1 6, 0 7

1 8 0

– 1 1 2

6 8 0

– 6 7 2

8 0 0

– 7 8 4

1 6 rest: 16h
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1 Een boek bestaat uit katernen.

a Zoek eens uit hoe je lesboek in elkaar zit.

c Een katern wordt gevouwen uit één groot vel.
 Zoek eens uit hoe de pagina’s op zo’n vel staan.
 

b Dit is een katern.
 Een katern is een dun boekje in een dikker boek.
 Hoeveel katernen heeft het lesboek?
 Hoeveel bladzijden heeft één katern?

 

d In de drukkerij worden de afzonderlijke katernen
 samengevoegd tot een boek.
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oppervlakte rechthoek = basis x hoogte
                                            b x h

De oppervlakte van dit vel is:

96 cm x 44 cm = 4 224 cm²

of 42,24 dm²

of 0,4224 m²

Je kunt vierhoeken op de diagonalen vouwen.

De diagonalen van een … zijn even lang snijden elkaar middendoor snijden elkaar loodrecht

vierkant x x x

rechthoek x x

parallellogram x

3 De oppervlakte van een rechthoekig vel papier

Een katern wordt gevouwen uit een groot vel papier, zoals dit. 
Er gaan 16 bladzijden uit.

15
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2 Vierhoeken vouwen

44

96
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