
Grote getallen

319

(Terug)tellen met sprongen van 10 000,
1000, 100 en 500

10 000 meer dan 35 000 is 45 000.

10 000 minder dan 35 000 is 25 000.



Betekenis van breuken (incl. breuk…

364

Een deel van een
geheel berekenen

Een tiende deel van 50 euro is 5 euro.

Zeven tiende deel van 50 euro is

7 x 5 euro = 35 euro.



Inhoud in kubieke cm, dm, m

305

De kubieke cm (cm³) en de kubieke dm
(dm³)

1 cm³ = 1 cm x 1 cm x 1 cm

1 dm³ = 1 dm x 1 dm x 1 dm



Delen

403

Het gemiddelde
berekenen

De totale hoeveelheid regen : het aantal dagen

waarop is gemeten = het gemiddelde.



Optellen en aftrekken tot 1000

314

Cijferend aftrekken

645 - 267 = ?

5 - 7 kan niet, een tiental inwisselen:  
15 - 7 = 8, 8 opschrijven 

3 - 6 kan niet, een honderdtal inwisselen:  
13 - 6 = 7, 7 opschrijven 
5 - 2 = 3, 3 opschrijven

Antwoord: 378. 



Betekenis van breuken (incl. breuk…

364

Een deel van een
geheel berekenen

Een tiende deel van 50 euro is 5 euro.

Zeven tiende deel van 50 euro is

7 x 5 euro = 35 euro.



Schaal

309

De echte lengte van iets berekenen met
een schaallijn



Verhoudingsproblemen oplossen

399

Zelf een
verhoudingstabel

maken

1 boek kost € 12,50

2 boeken kosten € 25,-

4 boeken kosten € 50,-

 



Vermenigvuldigen met grote(re) g…

325

Een som als 6 x 326 splitsend onder
elkaar uitrekenen



Breuken vereenvoudigen, vergelijk…

366

Moeilijke breuken vergelijken met behulp
van een strook

Teken even lange stroken

onder elkaar en kleur hierin de

breuken. Nu zie je snel welke

breuk groter is.



Schaal

309

De echte lengte van iets berekenen met
een schaallijn



Verhoudingsproblemen oplossen

399

Zelf een
verhoudingstabel

maken

1 boek kost € 12,50

2 boeken kosten € 25,-

4 boeken kosten € 50,-

 



Grafieken en diagrammen

448

Moeilijkere
staafgrafieken aflezen



Delen met grote(re) getallen

461

Deelsommen met rest, zoals 1355 : 15,
uitrekenen

1355 kg voer verdeeld over  

dozen van 15 kg.

Er zijn 90 dozen gevuld.

Er blijft 5 kg over.



Gewicht

205

De juiste weegschaal bij voorwerpen
zoeken

Mijn vader weegt 85 kg.

Welke weegschaal gebruikt hij?

Mijn moeder heeft 500 g meel nodig.

Welke weegschaal gebruikt zij?


