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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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aantal cm

De gemiddelde lengte van de meisjes is cm.

De gemiddelde lengte van de jongens is cm.

De gemiddelde lengte van alle kinderen samen is cm.

aantal cm

Hoeveel is de gemiddelde lengte van de kinderen?Hoeveel is de gemiddelde lengte van de kinderen?

De gemiddelde lengte van alle kinderen samen is              cm.

Hoeveel is de gemiddelde lengte van de kinderen?

De gemiddelde lengte van alle kinderen samen is              cm.
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Dit heb je nodig:
- dobbelsteen
- iedere speler 10 fi ches in een eigen kleur
- rekenmachine
- 4 pionnen

Spelregels
Zet je pion op een van de starthokjes van het winkelbord. Gooi de dobbelsteen. Zet je pion het aantal 
stappen vooruit. Koop evenveel van het product als de worp van de dobbelsteen. Reken uit je hoofd uit 
hoeveel je moet betalen. Een andere speler controleert dit met de rekenmachine. Is het antwoord goed? 
Dan leg je een fi che op het vier-op-een-rij-bord. Kies een hokje met dezelfde kleur als het hokje waarop  
je pion staat. 
Bijvoorbeeld: Je staat op start 3. Je gooit 5 en komt op het rode vakje met koek. Je koopt dus vijf 
koeken. Je rekent uit: 5 × € 0,26 =. Is het antwoord goed? Leg dan jouw fi che op een rood hokje van het 
vier-op-een-rij-bord. 
Kom je op start dan heb je pech. Er gebeurt niets. Kom je op een hokje waar al iemand staat? Dan moet 
je een beurt overslaan. Haal je op het winkelbord iemand in en reken je de som goed uit? Dan mag je 
een van zijn fi ches vervangen door een fi che van jezelf. Degene die als eerste vier van zijn fi ches op een 
rij heeft liggen, is de winnaar. Dat mag horizontaal, verticaal en diagonaal.

vier-op-een-rij-bord
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winkelbord

1 kg 
appels 
€ 1,15

1 l 
karnemelk

€ 0,49

1 zak sla
€ 0,99

1 pak rijst
€ 0,79

1 pizza
€ 2,68

1 blik soep
€ 1,46

1 bak 
mosselen

€ 5,98

1 kom-
kommer
€ 0,74

1 fl esje sap
€ 0,89

1 
rookworst

€ 2,19

1 kg 
wortels
€ 0,54

1 pak vla
€ 1,25

broodje
€ 0,52

1 bos 
bloemen

€ 1,99

1 kg witlof
€ 0,76

1 blikje vis
€ 2,42

100 g vis
€ 1,85

100 g paté
€ 0,79

1 brood
€ 1,84

1 kiwi
€ 0,19

1 kg peren
€ 1,09

1 pak 
koekjes
€ 2,10

1 l yoghurt
€ 0,64

1 koek
€ 0,26

start
2

start
1

start
3

start
4
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Bram

29 kg

Sofi e

34 kg

Charlotte

44 kg

Sara

32 kg

Mustafa

28 kg

kg
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Hoeveel is het gemiddelde gewicht van de kinderen?
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Les 15 • Wizmix

30

1000

1250

3750

250

3000

3750

100

900

3750

1050

950

3750

250

500

3750

800

700
900

280

1050

220

1950

850

1250

1500

Gooi 6 keer en haal precies 1000 punten. 
In welke vakken moet je gooien?

Gooi 6 keer en haal precies 1300 punten. 
In welke vakken moet je gooien?

Vul de getallen 1 tot en met 9 zo in dat de getallen 
van elke zijde van de driehoek bij elkaar opgeteld 
steeds 20 zijn.

1
2

4
9

6

3

7

5

8

Vul in.

Samen 3750. Zet de getallen op de juiste plaats.

Reken uit.
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Kun je het getal 7845 delen door 3?
Tel de cijfers bij elkaar op: 7 + 8 + 4 + 5 = 24.
24 kun je delen door 3. 
Dan is het getal 7845 ook deelbaar door 3.

Controleer of dit klopt:           =

Kun je de volgende getallen delen door 3?

7845
3

4673

6534

7604

1287

nee

nee

nee

nee

blokken blokken

Kijk naar de lijn. 
Die loopt door vier hokjes op een rij. 
De getallen samen zijn 13 + 12 + 8 + 12 = 45.

• Teken een rode lijn door de getallen op rij die 
 samen meer zijn dan 45.
• Teken een blauwe lijn door getallen die samen 
 minder zijn dan 45.
• Geef elkaar opdrachten als: teken een gele lijn 
 door vier getallen op rij die samen 37 zijn.

12

13

5

19

4

12

6

3

11

8

17

14

7

12

9

1

ob7-6p31ob7-6p31

Maak de doos vol. Hoeveel blokken passen er nog bij?

Zoek uit.

Welke getallen kun je delen door 3? Vul in en kruis aan. 
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Weg van de honderd

Dit heb je nodig:
- 2 dobbelstenen
- potlood of pen

 of = optellen

 of = aftrekken

  = vermenigvuldigen 

  = delen

Spelregels
Je speelt het spel met twee tot vier spelers.
Bij de start van het spel heeft iedere speler 100 punten.
Gooi om de beurt met twee dobbelstenen.
De worp met de eerste dobbelsteen geeft aan welke bewerking je 
moet doen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen. 
De worp met de tweede dobbelsteen geeft aan met welk getal je 
dat moet doen. Het resultaat van de bewerking tel je op bij het 
aantal punten dat je op dat moment hebt.

Bijvoorbeeld:
Je gooit een 5 en een 3. De 5 betekent dat je moet 
vermenigvuldigen. 
De 3 betekent dat je moet vermenigvuldigen met 3.
Dus: je vermenigvuldigt het aantal punten dat je op dat moment 
hebt met 3. Daarna tel je alles samen.

Je schrijft dit op als:

aantal punten bij de start = 100
aantal verdiende punten = 100 × 3 = 300
totaal = 100 + 300 = 400
hier komen de volgende worpen 

Bij een deling mag je een rest weglaten.
Iedere speler komt 10 keer aan de beurt.
De winnaar is degene die na 10 beurten het hoogste getal heeft en 
dus het verst van de 100 is. 

100 100 100 100

× 3
100
300
400
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Getallen en bewerkingen 
Breuken, decimale getallen en procenten
De kinderen leren hoe ze (halveringen van) 
tiende delen (en halveringen daarvan) kunnen 
uitdrukken in een percentage.

Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en 
bewerkingen 
Handig rekenen
De kinderen verkennen de 
samenhang tussen 
deelsommen (120⁄4 ), 
breuken van hele getallen 
(1⁄4 deel van 120), 
keersommen met breuken 
(1⁄4 × 120) en keersommen 
met decimale getallen 
(0,25 × 120).

Getallen en bewerkingen 
Overal getallen
Met behulp van een pak, 
boterham of emmer vruch-
tenhagel proberen de kinde-
ren zich een voorstelling te 
maken van grote getallen en 
hoeveelheden. Ze verkennen 
het getallengebied tot en 
met 1.000.000.

Getallen en 
bewerkingen 
Overal getallen
De kinderen verken-
nen het positioneren 
van decimale getal-
len en breuken op de 
getallenlijn.

Getallen en 
bewerkingen 
Handig rekenen
De kinderen 
verkennen het 
begrip gemiddelde. 
Ze passen dat begrip 
toe in verschillende 
contexten, onder 
andere bij 
(gemiddelde) lengte 
en gewicht.

Meetkunde
Schaduw
De kinderen proberen 
aan de hand van 
schaduwbeelden 
de juiste fi guren te 
herkennen.

Meten
Noteren van gewichtsmaten
De kinderen maken kennis met het begrip ton (1000 
kg). Ze benoemen aantallen kilogrammen als delen van 
een ton, bijvoorbeeld: 1⁄4 ton = 250 kg = 0,250 ton.
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