
SPRONG
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LES 14 EEN BREUK NEMEN VAN ...

Aan de slag 
met breuken? 

Gebruik de breukvragen!

    
1 en 1––

3  
= ............ blokjes

 
1––
3  

= ............ blokjes 2––
3  

= ............ blokjes  4 ––
3  

= ............ blokjes

Hier zie je 1––
6  

van het geheel. Hier zie je 3––
4  

van een lijnstuk.  Hier zie je 1 geheel en 2––
3 

 van

Vul aan tot één geheel. Teken het volledige lijnstuk.  het geheel. Omkring het geheel.

 
Omcirkel 1––

5  
van de rondjes.

 
Omcirkel 4––

5  
van de rondjes.

  
Stel 9––

5  
van de rondjes voor.

 
1––
5  

van 20 is ……
 

4––
5  

van 20 is ……
  

9––
5  

van 20 is ……

Hoeveel is het geheel? ......……... Hoe groot is het geheel? ......…....  Hoeveel is het geheel? ......……...

 
1––––––––––

10  
van 100 is ……

 
3––––––––––

10  
van 100 is ……

  
11––––––––––
10  

van 100 is ……

 
1––
4  

van 1 m = ………… cm 
 

3––
4  

van 1 m = ………… cm 
  

5––
4  

van 1 m = ………… cm 

 
1––
7  

van ………… is 7. 
 

8––
9  

van ………… is 72.
  

3––
2  

van ………… is 6. 

 
1––
4  

van ………… is 250 g. 
 

3––
5  

van ………… is 6 dl.  
  

7––
6  

van ………… is 70. 

1 Potje breken …

2 … potje lijmen
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LES 14EEN BREUK NEMEN VAN ...

1––
2  

euro

 = ............ cent

 = € ……,…………

2––
2 

 van 1 = ……,…………

1––
4  

euro

 = ............ cent

 = € ……,…………

3––
4 

 van 1 = ……,…………

1––
5  

euro

 = ............ cent

 = € ……,…………

4––
5 

 van 1 = ……,…………

1––––––––––
10  

euro

 = ............ cent

 = € ……,…………

7––––––––––
10 

 van 1 = ……,…………

 
…–––––––
…  

of …–––––––
…  

van het geheel De bovenste strook is …–––––––
…    

De veelhoek links is …–––––––
… 

  

 is gekleurd. van de onderste strook.  van de vijfhoek rechts. 

 
Welk deel van het geheel  

 
Welk deel van het geheel

  
De blauwe blokjes zijn …–––––––

…   is gekleurd? is gekleurd?  van de witte blokjes.

 
3 is …–––––––

…  
van 9.

 
8 is …–––––––

…  
van 20.

  
25 is …–––––––

…  
van 10.

 
4 is …–––––––

…  
van 36.

 
7 is …–––––––

…  
van 10.

  
110 is …–––––––

…  
van 100.

 
10 min. is …–––––––

…  
van 1 uur. 

 
750 g is …–––––––

…  
van 1 kg.

  
1 500 m is …–––––––

…  
van 1 km. 

…–––––––
… 

…–––––––
… 

4––
3  

= 3––
3  

en ……———
3 

 = 1 en ……———
3           

9––
5  

= ……———
5  

en ……———
5 

 = …… en ……———
……            

  
25––––––––––
10  

= 20———
……  

en 5———
…… 

 = …… en ……———
……           

 
375–––––––––––––––––––
100  

= ……———
……  

en ……———
… 

 = …… en ……———
…… 

5 Beter 50 cent in de hand dan 1 euro in de lucht!

4 Hutsepot. Vul in.

3 Op zoek naar de breuk
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LES 15
NATUURLIJKE GETALLEN 

MET ELKAAR VERMENIGVULDIGEN

Werk ordelijk en precies.
Noteer de tussenuitkomsten 

zoals het hoort.

‘=’ betekent langs 
weerszijden evenveel!

 totaal aantal aantal
 aantal leerlingen leerlingen
 leerlingen < 12 jaar > 12 jaar

 1A 15 15 0

 1B 17 17 0

 2A 13 13 0

 2B 14 14 0

 3 22 22 0

 4 19 19 0

 5 28 28 0

 6 24 20 4

Toegangsprijzen

all-in 21 euro

kind 14 euro

volwassene 19 euro

< 12 jaar 8 euro

> 12 jaar 12 euro

De begeleiders mogen gratis binnen. 

De eerste twee leerjaren gaan naar het Boudewijnpark, klas 3 en 4 bezoeken de Zoo en de kinderen 
van het vijfde en het zesde leerjaar trekken naar Technopolis. 
Hoeveel geld moet elke leerkracht ophalen in zijn of haar klas?

Hoeveel betaalt de directeur aan elk park?

  aantal 
 klas leer- bewerking tussenstappen totaal
  lingen   

 1A    €

 1B    € 

 2A    € 

 2B    €

 3    € 

 4    €

 5    € 

 6 < 12    € 

 6 > 12    € 

 park bewerking tussenstappen totaal 
    per park

 Boudewijnpark   €

 Zoo Antwerpen   €

 Technopolis   €

1 Op stap
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LES 15
NATUURLIJKE GETALLEN 
MET ELKAAR VERMENIGVULDIGEN

‘s Middags gaan de leerkrachten met de kinderen in een restaurantje eten. 
Hoeveel moet elke klas betalen?
De juf van het eerste leerjaar bestelt voor elk kind een kleine dürüm (4 euro). 
De leerlingen van het tweede leerjaar krijgen een pasta bolognaise (7 euro). 
Die van het derde en vierde leerjaar kiezen voor een kleine schotel kip met frieten (8 euro). 
De kinderen van het vijfde leerjaar hebben elk een pizza calzone (9 euro) besteld. 
Het zesde leerjaar smult van een pizzabuffet (11 euro).

 x 40 900 6 000 120 1 500 2 200

 8

 14

 28

Deze leerling heeft wel erg geknoeid met zijn huiswerk. 
Vul op de plaats van de vlekken de juiste getallen in.

 17 x   = 51 75 x 600 =

   x 12 = 144   x 12 = 3 600

   x 18 = 270 1 300 x   = 11 700

 80 x 800 =  700 x   = 420 000

  aantal 
 klas leer- bewerking tussenstappen totaal
  lingen   

 1A    €

 1B    € 

 2A    € 

 2B    €

 3    € 

 4    €

2 Uit eten

3 Tafels in het groot

4 De vlekkenkampioen

 5    €

 6    €
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NATUURLIJKE GETALLEN 
EN KOMMAGETALLEN AFTREKKENLES 16

Schat het verschil. Je hoeft de aftrekkingen niet uit te rekenen. 
Omkring de letter voor het getal dat het dichtst bij de uitkomst ligt.

In de tabel lees je hoeveel euro het Vlaams Gewest in 
elke provincie aan het onderhoud van de wegen en aan 
het plaatsen van verkeersborden besteedt.

Reken uit in je schrift en noteer de uitkomst hier.

Op de spaarrekening van meneer en mevrouw Vlinders staat 34 287,45 euro. 
Ze knappen hun huis op en moeten eerst 1 379 euro, daarna 6 458,57 euro en dan nog eens 
2 600,94 euro betalen. 

Hoeveel staat er dan nog op de spaarrekening? ………………………

 Antwerpen  4 862 817

 Oost-Vlaanderen  2 554 784

 Limburg  980 599

 Vlaams-Brabant  662 513

 West-Vlaanderen  334 444

 Afgerond totaal 9 400 000 

a Hoeveel euro werd er in de provincie Antwerpen meer 
uitgegeven dan in Oost-Vlaanderen?

 ………………………………………………………………………………………

b Hoeveel euro werd er in Oost-Vlaanderen meer besteed 
dan in Limburg?

 ………………………………………………………………………………………

c Hoeveel besteedt Antwerpen meer dan Limburg, 
Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen samen?

 ………………………………………………………………………………………

45 000 – 3 562,56 ≈
 a  48 500
 b  42 500
 c  10 000
 d  41 500

Zo heb ik geschat: ...............................................

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

   
6 596,345 – 3 725,26 ≈ 387 472,31 – 87 200 ≈
 a  4 400  a  370 000
 b  2 500  b  300 000
 c  3 000  c  190 000
 d  2 900  d  460 000

Zo heb ik geschat: ............................................... Zo heb ik geschat: ...............................................

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

Vergeet je oefeningen niet 
te controleren!

3 De bankrekening. Reken uit in je schrift en noteer de uitkomst hier.

2 Wegen en verkeer

1 Schatten
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LES 16
NATUURLIJKE GETALLEN 
EN KOMMAGETALLEN AFTREKKEN

Bij Pieter thuis hebben ze een aparte rekening geopend om te sparen voor een nieuwe auto. 
Op die spaarrekening staat 15 489,64 euro. 
Mama ziet in de garage een auto van 18 560 euro die haar wel bevalt. 

Hoeveel hebben ze nog te kort voor die aankoop? ………………………

Zoek de ontbrekende term.

Op een toets van cijferen maakten enkele leerlingen de onderstaande fouten. 
Duid de fout in het groen aan. Werk daarna de oefening uit zoals het hoort.

   578245  
    16987,45 
   561257,65

   8004,789
     835,24
   7179,549

         6500400
 45678,13 
 6554721,87

      3  . 9 6 4 , 4 7
        3 2  . 3 
      2 9 6 8 1 , .  7 

   4 7 6 .  8
    3 1 9 4 , .  2 
   4 4  . 6 3 , 4 8

    6 5 0 .  , 4 5 6
 .  0 4 , 7 
 5 6 9 5 , 7    6

    2764,45
   ................... 
    1579,08

 ...................
 687731,2
 4596280,68

Als de aftrekker 93 468,42 
is en het verschil is 
367 400,76, wat is dan de 
waarde van het aftrektal?

–

–

– –

– –

– –

4 Zoek de fout.

6 Aftrektal, aftrekker en verschil

5 Het vlekkenspook heeft weer toegeslagen! Zoek de ontbrekende cijfers.
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GEWICHTLES 17

1 En schatten maar ...

a Schat het gewicht van de voorwerpen. 

 voorwerp 1: …………………… voorwerp 4: ………………………

 voorwerp 2: …………………… voorwerp 5: ………………………

 voorwerp 3: ……………………

b Ben jij een kei in schatten? Of juist niet?

 Werkelijk gewicht:   Mijn schatting:

 voorwerp 1: ……………………  was vrij juist / kon beter.

 voorwerp 2: ……………………  was vrij juist / kon beter.

 voorwerp 3: ……………………   was vrij juist / kon beter.

 voorwerp 4: ……………………   was vrij juist / kon beter.

 voorwerp 5: ……………………   was vrij juist / kon beter. 

Bedenk een manier om het gewicht van een rijstkorrel te bepalen.
Beschrijf hieronder in het kort hoe je dat zou doen.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Hoe nauwkeurig is jullie antwoord en waarom?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Een tablet chocolade weegt 300 ………… 

Een vlootje margarine weegt 1/2 ………… 

Het gewicht van de lading van een binnenschip wordt uitgedrukt in …………

2 kg  = ................ g ................ x 125 g = anderhalve kg 3,51 kg = ................ g

10 x 20 g  = ................ kg 3 ton = ................ kg 4,13 ton = ................ kg

1–––
4 

kg = ................ g 0,06 kg = ................ g 5 700 kg = ................ ton

Controleer en stel je 
oplossing of oplossingsweg 

bij als je een fout hebt 
gemaakt.

2 Meetstand

3 Schrijf er de passende maateenheid bij.

4 Vul het passende maatgetal in. 
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€ ........../kg € ........../kg € ........../kg € ........../kg € ........../kg € ........../kg € ........../kg

LES 17GEWICHT

100 muggen wegen ongeveer 1 g.
Een volwassen Afrikaanse olifant weegt maar liefst 5,5 ton. 
Hoeveel muggen zijn samen even zwaar als een olifant?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Voor het middagmaal hebben we 3/4 kg tagliatelli nodig. 
We maken 2 pakjes open. Hoeveel hebben we te veel of te weinig?

………………………………………………………………………………………………………………………

7 Aan tafel

6 Van een mug een olifant maken

5 Zoek van de onderstaande producten de prijs per kg.

8 Luchtdoop

€ 2,20 € 2,10 € 3 € 9 € 0,10 € 10 € 1,50

10 g 250 g 450 g

Ballonvaarder Wim wil 4 personen meenemen op zijn 
ballonvaart. Hij heeft de keuze uit 3 ballons. 
Welke ballon zal hij nemen als je weet dat bij de geldende 
weersomstandigheden 1 m³ hete lucht een draagvermogen 
heeft van 250 g?

Reken in je schrift en noteer hier het antwoord.

………………………………………………………………………………………………

ballon 1 ballon 2 ballon 3
inhoud van de ballon 2 100 m³ 3 400 m³ 4 500 m³

gewicht
stof van de ballon 120 kg 190 kg 210 kg
brander   24 kg   27 kg   31 kg
mand   70 kg   95 kg 115 kg
brandstoftanks 136 kg 195 kg 245 kg
passagiers + piloot 357 kg 357 kg 357 kg

350 g
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KIJKLIJNEN DEEL 1LES 18

1 Wat ziet juffrouw Laura? 

Bepaal op de foto het gebied dat onzichtbaar is voor de juffrouw.
Maak gebruik van 2 kijklijnen.

Kim ziet Lotte en Suzan. Hélène kan Lotte 
en Karolien zien, maar Kim en Suzan zijn 
voor haar onzichtbaar. Karolien ziet iedereen 
behalve Kim. 
Geef elk kind de juiste naam. 

Kan Lotte de fontein zien? ……………

Kan Suzan het hekje zien? …………

Teken een hindernis waardoor Hélène alleen 
nog Karolien kan zien.

   
Wie kan Lotte niet zien? ………………

a  In welke zone ben je niet of slecht zichtbaar voor de chauffeur als hij geen dodehoekspiegel heeft? 
Zone …

b  Omkring de cijfers van de zones waar je goed zichtbaar bent.
c   De kijklijnen van de dodehoekspiegel zijn aangeduid. Zet een kruis in de zone waar je ondanks de 

spiegel toch nog slecht of niet zichtbaar bent.

Hier zie je op een plattegrond wat een 
vrachtwagenchauffeur niet kan zien!

Kan de juffrouw het potlood zien liggen?
ô ja 
ô nee

Is de gum voor de juffrouw zichtbaar?
ô ja 
ô nee

Kan de juffrouw de schaar zien?
ô ja 
ô nee

Maak eens een schets 
of een tekening. Dat helpt 

je zeker vooruit!

2 Wie ziet wie?

3 De dode hoek van een vrachtwagen
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LES 18KIJKLIJNEN DEEL 1

4 Waar moet je gaan staan om het uurwerk op de kerktoren te kunnen zien?

Duid aan met een kijklijn en een kringetje rond de juiste positie.

Duid met kijklijnen aan wat je ziet vanuit elk gezichtspunt. 
Vergelijk de ‘foto’s’ met behulp van die kijklijnen. Uit welk bootje zijn ze gemaakt? 
Zet de letter erbij.

Kan de autobestuurder (A) de 
fi etser (B) zien aankomen?
ô ja  ô nee

Kan de fi etser (B) het meisje (C) 
zien?
ô ja  ô nee

Is het voor het meisje helemaal 
veilig om hier over te steken?
ô ja  ô nee

Kan de jongen (D) van op de hoek 
de auto zien aankomen? 
ô ja  ô nee

………………………

……………………… ………………………

………………………

5 In het verkeer

6 Mooie plaatjes!
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BREUKEN ZIJN BIJZONDERE GETALLENLES 19

Problemen bij het 
rekenen met breuken?
Eén gouden tip: als je 

tekent, zie je meer. 

Plaats de breuk die overeenkomt met de score op de juiste plaats van de getallenas tussen 0 en 1.

a Kijk aandachtig naar het onderstaande strookmodel en schrijf de juiste breuk in elk strookje.

speler 3 speler 4

speler 1 speler 2

0 1 0 1

0 1 0 1

b Vul 4 breuken in die gelijkwaardig zijn met 1
3

.

...

...
...
...

...

...
...
...

...

...
...
...

...

...
...
...

...

...
...
...

...

...
...
...

...

...

...

...
...
...

1
3

1
1

1
3

1
3

of 1

1
3

 = 2
...

 = ...
9

 = 4
...

 = ...
18

 

 spel 1 spel 2 spel 3 spel 4

2 Eenvoud siert: gelijkwaardige breuken

1 Naar de kermis: het Kop-van-Jutspel
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LES 19BREUKEN ZIJN BIJZONDERE GETALLEN

d Vul <, = of > in. Maak eventueel eerst gelijknamig.

e Vul in: <, = of >.

0 1

 1 rij is telkens 1 geheel!

a Schrijf de breuk die bij het aantal ingekleurde vakjes past in de eerste kolom. 
b Schrijf in de tweede kolom telkens de meest eenvoudige breuk. 
c Omcirkel in die tweede kolom de gelijknamige breuken.

...

...

3
4

...

...

...

...

...

...
...
...

...

...
...
...

...

...
...
...

...

...

...

...
...
...

...

...
...
...

...

...

...

...

...

...
...
...

2
5

... 4
10

...

...

...

...
...
...

75
100

... 5
6

...

...

...

...
...
...

4
18

...

...

...
...
...

25
1 000

...5
10

1
7

... 2
6

... 3
8

... 3
4

... 8
7

...1
5

1
3

5
8

6
6

7
8

2
5

1
2

...

a Noteer de juiste breuken op de getallenas. 

b Plaats juist op de getallenas: 1
2

  2
5

  11
10

  3
4

  1 en 2
10

0 1

c Teken zelf een getallenas en plaats er 2
3

  5
3

  5
6

  12
6

  1 en 1
3

 op.

a Schrijf de deling als een breuk. b Schrijf de breuk als een deling.

   1 : 7 =   ...
...

 2 : 3 =  ...
...

  1
9

 = ... : ... 3
10

 = ... : ... 

3 De appel valt niet ver van de boom: gelijknamige breuken

4 Breuken op de getallenas   

5 Breuken en delen  
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NATUURLIJKE GETALLEN VERMENIGVULDIGENLES 20

Noteer en verwoord 
je tussenstappen duidelijk.

Zo begrijpt ook een ander hoe je 
aan de oplossing komt.

Leg het goed uit aan elkaar!

Bereken hoeveel stokbroden en croissants de Franse bakker Jean 
dagelijks bakt als je weet dat hij uit 1 kg deeg 3 stokbroden of 
25 croissants kan halen.
Donderdag is sluitingsdag.

Bereken de inkomsten van de bakker als je weet dat een stokbrood 70 cent en een croissant 
60 cent kost.

1 Bij bakker Jean 

2 De inkomsten van bakker Jean

kg deeg x aantal/kg = aantal

maandag 100 x = stokbroden

10 x = croissants

dinsdag 300 x = stokbroden

5 x = croissants

woensdag 500 x = stokbroden

30 x = croissants

vrijdag 250 x = stokbroden

25 x = croissants

zaterdag 400 x = stokbroden

50 x = croissants

zondag 150 x = stokbroden

70 x = croissants

aantal x cent/stuk = totaal totaal

maandag 300 x = cent = euro

250 x = cent = euro

dinsdag 900 x = cent = euro

125 x = cent = euro

woensdag 1 500 x = cent = euro

750 x = cent = euro

vrijdag 750 x = cent = euro

625 x = cent = euro

zaterdag 1 200 x = cent = euro

1 250 x = cent = euro

zondag 450 x = cent = euro

1 750 x = cent = euro
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LES 20NATUURLIJKE GETALLEN VERMENIGVULDIGEN

3 Hoeveel keer 10, 100 of 1000?

Reken vlug en goed uit. Noteer je tussenuitkomsten in je schrift.

Zorg dat de balans in evenwicht blijft. 
Leg aan een medeleerling uit hoe je gewerkt hebt.

2 emmertjes water halen is ..... l  Heb jij nog centen?  Hoeveel kg kan erin? 
halen.

10 emmers =  ...................... l 3 euro =  ..................... cent

42 emmers =  ...................... l 20 euro =  ..................... cent

386 emmers =  ...................... l 291 euro =  ..................... cent

4 236 emmers = ...................... l 1 024 euro =  ..................... cent

vrachtwagen
20 ton ..................... kg

binnenschip
1 125 ton ..................... kg

zeeschip
15 710 ton ..................... kg 

x 9 68 275 2 050

50

100

500

1 000

10 000

x 7 46 168 1 236

5

20

25

50

250

 8 x 25 ...... x 100 500 x 24 12 x ............  

 15 x 40 15 x 4 x ...... .......... x 100 3 450 x 50  

 26 x 15 (10 x ......) + (5 x ......) 30 x 525 1 575 x ......  

 480 : ...... 48 x 5 (8 x 89) + (2 x 89) 89 x ......  

 2 640 x ...... 264 x 4 x 5 100 x 1 000 10 x ............. 

4 Snel rekenen

5 Op de weegschaal
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GELDLES 21

Zoek het op in de krant of op internet.

Hoeveel zal hij moeten betalen? (Je mag je zakrekenmachine gebruiken.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. euro

a Voor het vertrek
Joost maakt een 
boodschappenlijstje van 
wat hij zeker nog moet 
kopen voor hij vertrekt.

Een Brits pond is …………………………… euro waard, afgerond …………………………… euro.

Voor vijf Britse pond betaal je …………………………… euro, afgerond …………………………… euro.

63,7385 euro (afgerond …………………………… euro) = (afgerond) …………………………… Zweedse kroon.

217,50 euro = (afgerond) …………………………… Amerikaanse dollar.

Vul aan. (Gebruik je zakrekenmachine.)

 munt huidige koers vorige koers

 Amerikaanse dollar

 Canadese dollar 

 Australische dollar

 Brits pond

 Deense kroon

 Noorse kroon

 Zweedse kroon

 Japanse yen 

Wist je dit?
Het symbool van de euro (€) is 
gebaseerd op de Griekse letter 
epsilon (Є), de eerste letter van 
Europa.
De twee evenwijdige streepjes 
zijn een knipoog naar de dollar 
($) en de yen (¥). Tegelijk staan 
ze symbool voor de 
stabiliteit van de 
Europese 
eenheidsmunt.

2 tandenborstels
2 tubes  tandpasta
3 stukken zeep
een fl es  shampoo
een bus deodorant
een slaapzak
een paar stapschoenen

1 Wat is de wisselkoers van vandaag? ZRM

2 Joost reist naar New York! ZRM
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LES 21GELD
b De dag van het vertrek
Joost moet eerst naar Schiphol in Nederland om van daaruit het vliegtuig te nemen naar New York.
Op de luchthaven gaat hij een kijkje nemen in een typisch Hollands kaasstandje. Alle kazen zijn 
geprijsd per kg. Op de elektronische weegschaal leest Joost het gewicht van de aankopen van de 
klanten voor hem. Hoeveel moeten die betalen? Reken het uit in je schrift.

c Op het vliegtuig
Tijdens de reis bieden de stewardessen allerlei taksvrije producten te koop aan.
Joost maakt van de gelegenheid gebruik om cadeautjes voor zijn familieleden te kopen. 

Vervolledig de kassabon. Gebruik je zakrekenmachine.

d In New York 
De volgende dag is Joost samen met de andere winnaars 
op stap in New York.
Rond de middag hebben ze een reuzehonger, dus stappen 
ze zo’n typische hamburgertent binnen.

Joost bestelt er een ‘giant’ menu en betaalt met een biljet 
van 100 dollar. Hij krijgt 1 biljet van 50 dollar, 1 biljet van 
20 dollar, 2 biljetten van 10 dollar, 2 biljetten van 1 dollar, 
1 munt van 50 cent en 1 munt van 10 cent terug.

Hoeveel kost de maaltijd? ……………………………………………………………………….……………………………………………

Joost betaalt gepast met zo weinig mogelijk muntstukken en biljetten. Hoe doet hij dat?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Van zijn moeder had hij 420 euro zakgeld meegekregen. Hoeveel blijft daar nu nog van over?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ik schat: € € € € € €

De klant 
betaalt: € € € € € €

1 mp3-speler (€ 75) € …………………

1 fles jenever (€ 7,26) € …………………

3 flessen witte wijn (€ 4,89/fles) € …………………

1 gouden armband (€ 60,50) € …………………

1 zonnebril (€ 6,50) € …………………

TE BETALEN  € …………………
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2 Schattenjacht in Oostende

Volg een instructie 
altijd nauwkeurig!

Hier kun je dat oefenen.

a  In een grote meubelzaak gaat Sam naar het toilet. Op de terugweg komt hij rechts de kantoor-
meubelen tegen, links van hem is de cadeauschop en rechts voor zich ziet hij de infobalie met het 
bordje ‘i4’. Duid op het plannetje aan waar Sam zich bevindt.

b Kies een plaats op het plannetje en beschrijf ze voor je buur. Noteer je omschrijving hier.

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

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

We vertrekken aan de rode bol en gaan in 
noordoostelijke richting. 
We kruisen de Blauwkasteelstraat en nemen 
de volgende straat links. Op deze hoek bevindt 
zich de eerste schat. Duid die aan met een 
kruis op de kaart.

We lopen verder in de Zwaluwenstraat tot aan 
de kruising met de St.-Catharinapolderstraat 
en gaan dan in noordelijke richting. 
We stappen nu door de …………………………………
……………………… straat tot aan de T-splitsing. 
Hier bevindt zich de tweede schat. 
Duid die aan met een vierkant.

We stappen verder in oostelijke richting en 
volgen de Nieuwpoortsesteenweg. 
De laatste schat bevindt zich op de hoek 
van de derde straat rechts. 
Duid die aan met een bolletje.
De Wellington renbaan ligt aan onze 
…………………… kant.

1 De weg kwijt
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3 In het park

Gebruik het plan van het kopieerblad. Daarop zijn een aantal posities aangeduid met cijfers.

a  Als Wout in noordwestelijke richting kijkt, ziet hij het kasteel Walburg met zijn brug, terras en 
wachttorens. Achter hem ligt een rond pleintje. In de verte links ziet hij een brug over het water.

 Wout bevindt zich bij punt ……

 
b  Roel kijkt in noordelijke richting over het water naar het kasteel. Achter zich ziet hij ook water, 

met wat verderop een brug. In noordoostelijke richting ziet hij in de verte de kiosk.

 Roel staat op punt ……

c  Een amateurfotograaf heeft van op één plaats verschillende foto’s gemaakt in het park. Zoek met 
behulp van het plan waar hij stond. Kijk naar de plaatsen die met een cijfer zijn aangeduid. 

De fotograaf keek hier in noordwestelijke richting. In noordelijke richting zag hij de cipierswoning.

Hier keek hij in oostelijke richting. Dit zag hij in westelijke richting.  

Hij maakte de foto’s vanuit punt ……

d  Kies nu zelf een genummerde plaats in het park en maak een plaatsbeschrijving waardoor je buur 
die plaats kan terugvinden op de kaart.  

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

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

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

........................................................................................................................................................................
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1 van de 3 gelijke delen: 
...
...

 

90 percent: 
...
...

1 op 6 kansen: 
...
...

 

7 dagen op 7 dienst: 
...
...

kaartschaal 1 : 100: 
...
...

 

0,7 = 
...
...

Kies uit: 3
2

  2 en 1
3

  9
5

  2
3

  1
3

  3
10

  3
1

één derde: .......

anderhalf: .......

een teller > 5: .......

drie op één: .......

twee derde: .......

een noemer > 5:  .......

twee en één derde: .......

een stambreuk: .......

een breuk > 1: .......

a Verdeel 4 kleine pannenkoeken eerlijk onder 6 kinderen. Noteer nadien in een breuk wat ieder krijgt.

b Verdeel 6 grote pannenkoeken eerlijk onder 4 volwassenen. Noteer nadien in een breuk wat ieder krijgt. 

Elke volwassene krijgt ……… pannenkoek.

Verdeel een krat van 
24 fl esjes in 6 gelijke 
delen.

Hoeveel moet je 
verdelen?

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

Verdeel in 6 gelijke 
delen en omcirkel 1

6
van het krat frisdrank. 

Hoeveel is 1
6

 van 24?

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

Omcirkel nu 5 keer 1
6

 
van een krat. 

En hoeveel is 5 keer 1
6

 
van 24?

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

Omkring 5
6

 van dit krat 
frisdrank.

Hoeveel is 5
6

 van 24?

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

1 Spalk je eigen breuken.

3 Eerlijk duurt het langst.

4 Heb je nog genoeg fl esjes frisdrank voor je feestje? 

Let in de krant, in tijdschriften 
en reclameblaadjes, op radio en tv 

ook eens op breuken- en 
wiskundetaal!

2 Schrijf in een breuk.

Elk kind krijgt ……… pannenkoek.
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3
4

van 1 uur  = ............ min.

3
4

van 1 kg  = ........... g

3
8

van 1 ton  = ........... kg

7
10

van 1 l  = ........... cl 

5
6

van een dozijn (= 12) is ...........

2
3

van een hoek van 90° = ...........° 

4
6

van 36 cm2 = ........... cm2

4
5

van 1 m = ........... cm 

Plaats telkens de breuken op de getallenassen. 

Vanaf nu moet je er soms een streepje bij zetten.

a  3
10  

7
7

 3
4

 3
2

  1 en 1
5

 

0 1

b  1
6  

1
9

 5
3

 9
9

  1 en 1
3

 

0 1

c  1
2  

14
3

 13
6

 30
10

  anderhalf   

0 1 2 3 4 5

a Hoeveel kans heeft een gezin op een meisje bij een geboorte?

b Hoeveel kans heb je om juist te gokken bij een meerkeuzevraag waarbij 
4 antwoorden gegeven zijn en slechts 1 antwoord correct is? 

 
c De Sjotters kiezen altijd munt bij de toss voor een wedstrijd. 

Hoeveel kans hebben ze dat zij mogen aftrappen?

d Hoeveel kans hebben de Plezantjes om een voetbalmatch te winnen? 
 
e Hoeveel kans heb je om met een rad van fortuin van 20 vakken met 

4 zwarte vakjes bij bankroet terecht te komen?

op 100

...

...
...
...

...

...
...
...

...

...
...
...

...

...
...
...

...

...
...
...

5 Een breuk als een getal op een getallenas

6 Waag je kans!
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a  De klas van Stijns grote broer is op schoolreis in Italië. Ze brengen een bezoek aan de stad Firenze. 
Op een middag bestellen ze enkele pizza’s aan een tentje op een markt.
4 vrienden verdelen 3 pizza’s onder elkaar. Hoeveel krijgt ieder?

a   Talita heeft kaartjes gekocht om 
aan familie en vrienden te sturen. 
Ze heeft er al 4/6 van verstuurd. 
Teken een postzegel op de 
verstuurde kaartjes.

Hoeveel kaartjes heeft ze nog over? 

........ kaartjes.

b  Mieke heeft al 7/8 van haar zakgeld uitgegeven. 
Ze had € 200 meegekregen. 
Hoeveel euro heeft ze nog over?

 ............................................................................………….....................
  

b 3 andere kinderen verdelen 5 pizza’s onder elkaar. Hoeveel krijgt ieder?

Ieder krijgt
 

...

...
 pizza.

Ieder krijgt ...
...

 pizza van de 5 of …… hele pizza en ...
...

 van een hele pizza.
 

0 1 2 3 4

2
5

28
20

44
10

16
5

8
10

G

3 Een deel van een hoeveelheid nemen

2 Zet de breuken op de juiste plaats op de getallenas.

1 Verdeel de hoeveelheden eerlijk onder het aantal personen.



51

LES 24HERHALING

a  Met z’n honderd maken leerlingen en begeleiders een uitstap. 
Bereken telkens wat het kost.

 De toegangsprijs voor het museum dat ze allemaal samen bezoeken bedraagt € 6 per persoon.

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

 42 leerlingen en 2 leerkrachten maken een stadsrondrit met een bus. Dat kost € 25 per persoon.

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

b Reken uit.

 800 x 1 000  =  ..........................................................................................................................................

 2 500 x 1 000  =  ..........................................................................................................................................

 70 000 x 9  =  ..........................................................................................................................................

 500 x 1 500  =  ..........................................................................................................................................

 3 000 x 426  =  ..........................................................................................................................................

a ………………………………………………………………………………………………………………………………… = ……………………

b ………………………………………………………………………………………………………………………………… = ……………………

c ………………………………………………………………………………………………………………………………… = ……………………

a  De leerlingen zijn met de bus van Brussel naar Firenze gereisd.

Hoeveel kilometer heeft de bus afgelegd? ……………… km.

Bereken hoeveel volle fl essen of brikken er nog in de voorraadkelder van het hotel staan. 

      98 kisten       326 dozen       1 423 bakken

kilometerteller bij vertrek kilometerteller bij aankomst 

98 514 km 100 220 km

B

1 Reken de totale kostprijs uit. 

2 Bereken hoeveel er nog in voorraad is.

3 Reken cijferend uit.

a b c
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b Voor deze reis rekende de touroperator 44 250 euro aan. 
 Alle kosten samen bedroegen 36 763,75 euro.
 Hoeveel winst heeft de touroperator gemaakt?

 ................... EUR

a Parmaham kost € 22,64 per kg. Ik koop 150 gram. Hoeveel betaal ik daarvoor?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b  In de hotellift hangt een plaatje dat zegt: maximum 21 personen of 900 kg. 
Hoeveel bedraagt het gewicht van één volwassene volgens de makers van de lift? Kan dat wel?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c Wat moet er dan op de plaatjes van deze liften staan? Vul in op de stippellijnen. 

De uitbater van het hotel gaat zijn auto voltanken. Hij brengt ook benzine mee voor de grasmaaier.
Vul de prijzen per liter juist in op de kassabon en reken uit hoeveel hij moet betalen. Rond juist af!

De hotelbaas betaalt met een biljet van € 50. Hoe geeft de kassier van het tankstation terug met zo 
weinig mogelijk muntstukken en bankbiljetten? Schrijf het hier op.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vanaf hier 
mag je je ZRM 

gebruiken.

prijs per liter

diesel € 1,203

loodvrij 95 € 1,449

loodvrij 98 € 1,476

 24/04 12.45 uur

liter €/l totaal

diesel 35 …………… ……………

loodvrij 95 5

subtotaal ………………………………………………

…………… ……………

MMR

1 Los op. ZRM

2 Vul aan en reken uit. ZRM

3 Hoe geeft de kassier terug? 
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Kijk op de plattegrond en beantwoord de vragen.

•  Kan Leen Vincent zien?   

ô ja  ô nee

•  Hoeveel personen ziet Jonas staan? ………

•  Wie ziet Abdoel én Vincent?  

………………………………………… 

•  Welke leerling wordt 

door niemand gezien?  

…………………………………………

•  Zet een L op de plaats waar de 

leraar de meeste leerlingen ziet.

Jonas

Iris

Ronny

Abdoel
Femke

Vincent

Leen
Bert

Wim

MK

1 Duid de persoon aan die deze foto gemaakt heeft.

2 Wie ziet wat?
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3 Vind je het op het stadsplan? 

a Vul aan. 

• De duomo ligt ten ……………………… van de Ponte Vecchio.

• Het Palazzo Rucellai ligt ten …………………………… van de Duomo.

• Ten westen van het Piazza della Repubblicà ligt …………………………………………………………

• Ten noordoosten van het Palazzo Rucellai ligt …………………………………………

b Lees de beschrijving, zoek die plaats op het stadsplan en schrijf er het nummer op.

 1 Links van mij staat de Ospedale di S. Maria Nuova. 
  Rechts van mij ligt het Piazza SS. Annunziata. 
  Voor mij zie ik het Palazzo Riccardo.

 2 Als ik in oostelijke richting kijk, zie ik de Ponte Vecchio. 
  In zuidwestelijke richting zie ik de toren van de Santo Spirito. 
  Ik sta boven de Arno.


