
Betekenis van getallen tot 10.000

224

Getallen tot 10.000 schrijven en
uitspreken



Vermenigvuldigen met grote(re) g…

232

Een som als 6 x 49
handig uitrekenen



Lengte en omtrek

236

De millimeter (mm)

1 cm = 10 mm

4 cm en 3 mm = 43 mm

30 cm = 300 mm



Schattend rekenen

235

Schattend optellen en aftrekken met
kommagetallen in een context

Het verschil tussen

€ 1,99 en € 3,95

is ongeveer € 2,-.



Optellen en aftrekken tot 1000

198

Sommen als 643 + 288 en 643 – 288
uitrekenen op de getallenlijn of in

sommentaal



Delen

202

Deelsommen met rest
uitrekenen

24 : 6 = 4.

24 is 3 minder dan 27.

27 : 6 is dus 4 rest 3.



Inhoud in liters

209

De deciliter (dl) en de centiliter (cl)

In een kopje past

ongeveer 1 deciliter (dl).

In een flesje neusdruppels past

ongeveer 1 centiliter (cl).



Verhoudingsproblemen oplossen

291

Een verhoudingstabel
afmaken

1 mand met 4 appels.

In 2 manden 2 keer 4 = 8 appels.

16 appels is 4 keer zoveel als 4

appels, dus 4 manden.



Betekenis van getallen tot 10.000

225

(Terug)tellen met sprongen van 1000 en
100

2256 is 1000 meer dan 1256.

2256 is 1000 minder dan 3256

1356 is 100 meer dan 1256.

1356 is 100 minder dan 1456.

 



Vermenigvuldigen met grote(re) g…

232

Een som als 6 x 49
handig uitrekenen



Lengte en omtrek

237

De betekenis van
omtrek

Wat is de lengte er omheen?

Wat is de omtrek?



Delen

155

Bepalen welke som bij een verhaaltje of
plaatje hoort

In elke doos zitten 3 mappen.

Je hebt 24 mappen.

Je hebt 8 dozen, want 24 : 3 = 8.



Optellen en aftrekken tot 1000

198

Sommen als 643 + 288 en 643 – 288
uitrekenen op de getallenlijn of in

sommentaal



Delen met grote(re) getallen

203

Sommen als 120 : 10 en 150 : 3 in een
context uitrekenen

15 : 3 = 5

150 : 3 = 50



Relatie tussen 2D en 3D figuren

395

Bepalen welke bouwplaat of uitslag bij
een figuur hoort

Met de bouwplaat met

de cirkels kun je een

cilinder maken.


