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Wie eet meer? Schrijf op hoe je dit weet.
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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 
gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomati-
seerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever. Voor zover het maken van reprografi sche ver-
veelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond 
van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor 
wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de 
Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB  Hoofddorp, 
www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) 
uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere 
compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men 
zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- 
en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 
KB  Hoofddorp, www.cedar.nl/pro). De uitgever heeft 
getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Indien 
iemand meent als rechthebbende in aanmerking te 
komen, kan hij of zij zich tot de uitgever richten.

jaargroep    6

Roos

Ik eet een half stokbrood.

Ik eet 4⁄10 stokbrood.

Emma
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Les 15 • Wizmix

30

Liters maken

Je speelt het spel met 2 spelers.
Je hebt 2 dobbelstenen nodig en voor elke 
speler 15 fi ches in een eigen kleur.

Maak zoveel mogelijk hele liters.
Gooi om de beurt met de dobbelstenen.
Tel het aantal ogen van de dobbelstenen op.
De ogen van de dobbelstenen zijn elk 10 
punten waard.
Je gooit bijvoorbeeld een 1 en een 6.
Je mag 70 cl of 0,70 l leggen met je fi ches op 
een of meerdere maatbekers.

Is een maatbeker al bezet dan mag je fi ches 
verplaatsen.
Je wilt bijvoorbeeld de maatbeker met 70 cl (0,7 l) 
vrijmaken.
Leg een fi che op 50 cl (0,5 l) en op 20 cl (0,2 l).
Nu is er plaats op het vakje met 70 cl (0,7 l).
Let op: je mag alleen fi ches met dezelfde kleur 
verplaatsen.
Lukt het niet dan gaat je beurt voorbij.
Wie de meeste hele liters maakt wint.

100 cl1 l

90 cl0,90 l

80 cl0,80 l

70 cl0,70 l

60 cl0,60 l

50 cl0,50 l

40 cl0,40 l

30 cl0,30 l

20 cl0,20 l

10 cl0,10 l

0 cl0

59743_ww_wb6_7_bw.indd   30 16-2-2011   10:36:35



31

1

0

100 cl

0 

liter

0,20 l

1

0

100 cl

0 

liter

20 cl

1

0

100 cl

0 

liter

0,10 l

1

0

100 cl

0 

liter

10 cl

1

0

100 cl

0 

liter

0,40 l

1

0

100 cl

0 

liter

40 cl

1

0

100 cl

0 

liter

0,30 l

1

0

100 cl

0 

liter

30 cl

1

0

100 cl

0 

liter

0,60 l

1

0

100 cl

0 

liter

60 cl

1

0

100 cl

0 

liter

0,50 l

1

0

100 cl

0 

liter

50 cl

1

0

100 cl

0 

liter

0,80 l

1

0

100 cl

0 

liter

80 cl

1

0

100 cl

0 

liter

0,70 l

1

0

100 cl

0 

liter

70 cl

1

0

100 cl

0 

liter1

0

100 cl

0 

liter

0,90 l

1

0

100 cl

0 

liter

90 cl

1

0

100 cl

0 

liter

59743_ww_wb6_7_bw.indd   31 16-2-2011   10:36:36



TV-gids

06:30 Tekenfilm
06:39 Sportjournaal
06:55 Journaal
07:15 Boksen
07:30 Korte film
07:58 Ontbijt-tv
08:45 Reken maar uit
09:40 Puzzelminuten
09:49 Muziek
10:15 Journaal
10:35 De provincies
11:30 Lezen met de meester
12:00 Karel Klier
13:15 Tekenfilm
14:05 Schooltv
14:46 Dieren in het wild
15:39 Avonturenfilm
17:11 WK Tennis
18:10 Journaal
18:30 Bij ons in de straat
18:59 Grote vrienden
19:30 De vakantieman
19:55 Reclame
20:00 Journaal
20:20 Reclame
20:25 Schatzoekers
20:45 De ridders van Kos
23:15 WK Tennis
00:00 Nachtgroet
02:05  Herhaling journaal 
02:25  Nachtprogramma

Het is middag.
Ik kijk naar 
Schooltv.

Het is nacht.
Ik kijk naar de
herhaling van 
het journaal.

Het is ochtend.
Ik kijk naar 
de korte film.

Het is avond.
Ik kijk naar De 
vakantieman.

7

reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

Welke tijd kan op de klok staan? Teken de wijzers.
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Les 15 • Wizmix

9575 – 6325

– + –

+ 170

= = =

1530

100

+ + +

2000 + =

= = =

2800 + 8600

+ = 9575

– – –

2090 + =

= = =

+ 975 = 7210

+ 1183 =

+ – +

1496 – = 458

= = =

3182 + =

30 792 5156

1939 1229

10.000

Kleur de vakken die deelbaar zijn door 5 geel en door 10 groen.1

Maak de puzzels. Je mag een rekenmachine gebruiken.2

De getallen in twee vakjes samen zijn telkens evenveel als in het vakje erboven. Vul de lege 
vakjes in.

=
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1250 1895 2009 1658 2830 2545

1375 1105 2106 2098 2746 3828

895 2728 2982 2845 4932 4268

3941 3536 3165 3082 5318 5247

4228 3425 3010 6325 6182 5963

4793 5555 5998 6895 6524 6208

3827 4108 4009 7549 7853 9105

2232 5982 5754 7863 8245 9995

2871 6235 7621 7745 8132 10.000

Verbind de punten. Wat zie je?3

Ga steeds een getal hoger. Begin bij 1250 en eindig bij 10.000. Hoe is de route? Kleur.4

8004
8003

8000

8002
8007

8006 8008

8001

7990

7994
7993

7992
7991

7995

7996
7997

7998

80148015

7999

80098005

8013

8010

8012

8011

Spelen met getallen.

31

Toets jouw leeftijd in.
Vermenigvuldig dit getal met 4.
Tel er 10 bij op.
Vermenigvuldig de uitkomst met 25.
Trek het aantal dagen in een jaar (365) eraf.
Tel jouw schoenmaat erbij op.
Tel daar 115 bij op.

Je hebt nu een getal dat bestaat uit 3 of 4 cijfers.

De voorste 2 cijfers zijn jouw leeftijd.
De achterste 2 cijfers zijn jouw schoenmaat.
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Les 20 • Spel

1235 8785 9895 5675

9125 2345 6785 3235

7675 7895 3455 6565

8915 4345 5455 45651313 1579

1825 1357

869 691

1979 469

1757 647

247 1135

1091

913

1535

1783

40

Vier op een rij

Je speelt het spel met 2 spelers.
Je hebt 16 fiches per speler 
nodig in een eigen kleur.
Er is één rekenmachine voor 
beide spelers.
Op het spelbord staan getallen.
Probeer om vier getallen op 
één rij te bedekken met een 
fiche.
Degene die het eerst vier op 
een rij heeft is de winnaar.

Maak om de beurt een som.
Kies een getal uit de cirkel 
en vermenigvuldig dit getal 
met 5.
Zoek het antwoord in het 
vierkant en leg er een fiche 
op.
Dan is de andere speler aan 
de beurt.
Wie heeft het eerst vier op 
een rij?

TIP

Kijk goed naar de getallen 
in het vierkant.
Kun je voorspellen welke 
sommen bij de getallen 
horen?
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Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en 
bewerkingen 
Breuken
De kinderen 
schrijven de 
gebroken 
getallen als 
breuken. 
Breuken worden 
vanaf nu kleiner 
geschreven en 
afgebeeld.

Meetkunde
Nederland in 
coördinaten
Het gebruik 
van 
coördinaten 
wordt 
toegepast 
op een 
plattegrond 
van 
Nederland.

Getallen en bewerkingen 
Handig rekenen
De kinderen oefenen bij optellen en 
aftrekken gebruik te maken van 
eigenschappen van getallen.

Meten
Getallenfamilies
De kinderen oefenen de 
relatie tussen kommagetallen 
en breuken in de context van 
inhoud.

Getallen en bewerkingen 
De zakrekenmachine
Met behulp van eenvoudige spelletjes verkennen 
de kinderen de zakrekenmachine.

Getallen en 
bewerkingen 
Verkennen van het 
getallengebied tot 
50.000
De kinderen verkennen 
de betekenis van de 
cijfers in getallen tot 
50.000. Zij oefenen 
het plaatsen van 
deze getallen op de 
getallenlijn.

Getallen en bewerkingen 
Vermenigvuldigen en delen
Vermenigvuldigen en delen oefenen de 
kinderen met getallen tot 10.000. 
Zij maken gebruik van de relatie tussen de 
getallen.

Meten
Geld
De kinderen 
leren drie 
bedragen tot 
1 euro schatten.

Getallen en 
bewerkingen 
Rekenen op 
papier
Kolomsgewijs 
optellen en 
vermenigvul-
digen met 
meer getallen 
gaat vanaf 
dit blok tot 
10.000.

Meten
Gewicht in grammen en 
kilogrammen
De kinderen leren inhouden 
in centiliters en liters precies 
vaststellen, noteren en 
vergelijken.
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