
Grote getallen

384

Miljoentallen uitspreken en opschrijven



Optellen en aftrekken van breuken

528

Optellen en aftrekken met
ongelijknamige breuken waarbij het

antwoord groter is dan 1



Oppervlakte

394

De oppervlakte van rechthoeken met de
formule berekenen

De oppervlakte van een

rechthoek reken je uit

door lengte x breedte

te doen (l x b).



Tabellen

377

Informatie uit een rooster of een
dienstregeling aflezen en toepassen

De bus naar Soest

vertrekt om 13:17 uur

van platform A.



Vermenigvuldigen met grote(re) g…

410

Een som als 56 x 847 cijferend uitrekenen



Vermenigvuldigen en delen met k…

545

Een kommagetal vermenigvuldigen met
een kommagetal

Je kunt al 32 x 9 = 288 uitrekenen.

3,2 x 0,9 is kleiner.

Gebruik schatten om de komma

op de goede plek te zetten: 2,88.



Schaal

516

Bepalen op welke schaal iets is
afgebeeld

10 cm is in het echt 400 cm.

1 cm is in het echt dus 40 cm. 

De schaal is dus 1:40. 



Schattend rekenen

513

Schattend delen met
kommagetallen

35,7 : 5,82 is

ongeveer 36 : 6.



Delen

251

De betekenis van de rest in een deelsom



Rekenen met procenten

540

Het totaal of een ander percentage
uitrekenen op basis van een deel

24 appels zijn groen, dat is 40%.

Hoeveel appels zijn er in totaal?

40% = 24, 10% = 6, 100% is 60.

Er zijn dus 60 appels in totaal.



Grafieken en diagrammen

486

Moeilijkere lijngrafieken aflezen en
maken



Kommagetallen

385

Kommagetallen afronden op een heel
getal



Rekenmachine

510

Rekenen met procenten op de
rekenmachine

1% van 200 = 200 : 100 = 2

12% van 200 = 200 : 100 x 12 = 24



Delen van en door breuken

533

Een heel getal delen door 
een makkelijke breuk

4 pizza's verdelen in

stukken van een vijfde.

Elke pizza heeft 5 stukken.

In totaal 20 stukken.



Grafieken en diagrammen

313

Coördinaten in een assenstelsel aflezen


