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Hoeveel kost de camping voor drie nachten voor allemaal samen?
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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.
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camping De Grutto

€ 12,00 per nacht 
voor 2 personen

€ 2,00  per nacht 
voor iedere extra  
persoon

€ 6,00 per tent per nacht

honden gratis
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Les 15 • Wizmix
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Slim vermenigvuldigen

Dit heb je nodig:

 40 fi ches in twee kleuren
 2 ringen of doorzichtige fi ches

Spelregels:
Je speelt met twee spelers of twee teams van twee spelers.
Speler 1 kiest twee getallen uit de hokjes hieronder. Hij legt de twee ringen op deze getallen. 
Je mag beide ringen ook op hetzelfde getal leggen. Vermenigvuldig de twee getallen met elkaar en leg 
een gekleurd fi che op de uitkomst op het speelveld hiernaast.
Dan is speler 2 aan de beurt. Speler 2 mag een van de twee ringen op een ander getal neerleggen. 
Hij maakt een nieuwe vermenigvuldiging en legt een nieuw fi che op het speelveld. 
Daarna is speler 1 weer aan de beurt.
Op deze manier probeer je vier van jouw fi ches op een rij te krijgen (horizontaal, verticaal of schuin). 
De speler die als eerste een rij van vier fi ches heeft gemaakt, heeft gewonnen.
Probeer slim te spelen. Bedenk vooraf welk hokje je wilt veroveren. Kan dat door een ring te 
verplaatsen? Misschien lukt het zelfs om je tegenstander dwars te zitten!
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8 9 10

6 7
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36 42 48 49 54 56

60 63 64 66 70 72

77 78 80 81 84 88

90 91 96 98 99 100

104 108 110 112 117 120

121 126 130 132 140 143

144 154 156 168 169 182
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vrachtwagens, 
campers, 
personenauto’s 
met caravan

personenauto’s 
en inzittenden

€ 46,50

€ 35,00

tarief 

€

naam:

Vandaag heb ik 
1250 personenauto’s, 

23 campers en 
12 vrachtwagens vervoerd. 
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reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

Hoeveel heeft de kapitein vandaag verdiend?
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Les 15 • Wizmix
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Maak de reeksen af.

Bedenk sommen met de uitkomst 125 en 56. Je mag aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Welke sommen hebben dezelfde uitkomst? Trek een lijn.

125 56

5 7 10 14 19

7 14 28 14 28

7 12 22 27 37

4 8 24 96 480

1 2 3 5 8

167 + 123

1293 – 793

325 + 425

2075 – 1050

499 + 499

1250 – 500

416 – 126

2000 – 1002

139 + 361

475 + 550

8 × 12,5

40 × 0,3

30 × 25 6 × 125

300 × 0,1

9100
91

819
9

210
7

144
12

273
3
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Overal getallen.3

Overal getallen.4

Overal getallen.

31

3
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Vul in.

Welk getal past niet in de rij? Waarom niet?

Hoeveel driehoeken?

325 175 250

1000

105

140

350

1275

omdat:
75 100 325 250 115

omdat:
56 24 18 40 64

omdat:
34 110 99 66 22

omdat:
273 155 309 213 186

omdat:
497 637 350 154 565

31
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Spelregels:
Je speelt het spel met 2 spelers op 1 spelbord. 
Gooi om de beurt de dobbelstenen.
Je gooit bijvoorbeeld 4 en 5. 
Kijk naar het voorbeeldbord hiernaast:
je mag nu uit 2 vakjes kiezen waar je een fi che legt.
Namelijk de vakjes 4,5 en 5,4.
Kies een vakje en leg je fi che.
Op een bezet vakje mag je geen fi che leggen.
Winnaar is de speler die het eerst 3 fi ches op een rij heeft.

Vakken vullen!

Dit heb je nodig:
- 2 dobbelstenen
- 32 fi ches in twee kleuren

Les 20 • Spel

59156_ww_ob_7_4basis_bw_os.indd   40 6-3-2014   12:46:25



Meten
Vloerdelen
De kinderen 
kleuren 
delen 
van een 
vloer. De 
betreffende 
delen staan 
geschreven 
als breuk.

Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en bewerkingen 
Handig rekenen
In dit blok onderzoeken de kinderen 
met welke getallen ze vierkante figuren 
kunnen maken. Ze ontdekken wat er 
gebeurt als ze een getal als 5, 50 of 500 
met eenzelfde getal vermenigvuldigen.

Meetkunde
Schaal op de 
kaart
De kinderen 
maken in dit 
blok kennis 
met een van 
de notatie
manieren van 
schaal. Ze 
oefenen het 
omrekenen 
van een 
afstand op 
een kaart naar 
de werkelijke 
afstand.

Getallen en bewerkingen 
Overal getallen
De kinderen benoemen de 
waarde van hele getallen 
tot 200.000. Ze schrijven de 
getallen in getallenkaarten. 

Getallen en bewerkingen 
Breuken, kommagetallen en 
procenten
De kinderen vergelijken 
twee breuken met elkaar. 
Ze doen dat met behulp van 
een strookmodel.

Getallen en 
bewerkingen 
Handig 
rekenen
Via het 
optellen en 
aftrekken van 
afstanden 
rekenen de 
kinderen met 
komma
getallen tot 
drie cijfers 
achter de 
komma.

Meten
Noteren van oppervlaktematen
Er wordt verkend hoe een bepaalde 
oppervlakte kan worden uitgedrukt in 
aantallen hokjes en aantallen vierkante 
meters.

Meetkunde
Bevolkingsdichtheid
Het begrip 
bevolkingsdichtheid 
wordt geïntroduceerd. 
De kinderen leren daarbij 
het verband te leggen 
tussen oppervlakte en 
aantal mensen. 

Wat is meer? Kruis aan.

Hoe groot is de vloer? Vul in.
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