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Hoeveel kilogram fruit per Nederlander per jaar? Reken uit.
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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    8 naam:

peren
62 kg

sinaasappel
3�1⁄5 kg

aardbeien
3,8 kg

abrikozen
1,9 kg

appels
6�1⁄2 kg

kersen
5,7 kg

bessen
2,3 kg

druiven
2 kg

citroenen
1⁄4 kg

mandarijnen
1⁄5 kg

perziken
7�1⁄2 kg

bananen 
19�1⁄2 kg

meloenen
0,4 kg

ananassen
3,5 kg
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Les 15 • Spel

1⁄10 
of

2⁄10

7⁄10 
of

8⁄10

0

5⁄10 
of

6⁄10

3⁄10 
of

4⁄10

9⁄10 
of

1

2⁄55⁄104⁄102⁄101⁄51⁄101⁄2

1⁄10 
of

2⁄10

7⁄10 
of

8⁄10

0

5⁄10 
of

6⁄10

3⁄10 
of

4⁄10

9⁄10 
of

1

Het breukenspel

Je speelt het spel met 2 spelers op 1 spelbord.

Dit heb je nodig:
Per tweetal:
   2 pionnen
Per speler:
   20 fi ches in een 
eigen kleur

Spelregels
1. Kies het spelbord waarop je 
 wilt spelen: blauw of geel.
2.  Boven aan het spelbord staan 

hokjes met breuken. Daarmee 
ga je optellen of aftrekken.

3.   Op het spelbord staan links 
steeds 2 breuken gevolgd door 
3 rondjes. Deze breuken zijn de 
uitkomsten.

4.   Speler 1 zet 2 pionnen op 
  2 verschillende hokjes of op 

hetzelfde hokje boven aan het 
spelbord. 

5.  Speler 1 telt de breuken in die 
hokjes bij elkaar op of trekt ze 
van elkaar af. Hij legt een fi che 
op een van de rondjes achter de 
juiste uitkomst op het spelbord.

6.   Speler 2 mag 1 pion verplaatsen. 
Daarna gaat hij optellen of 
aftrekken en legt een fi che op 
een rondje achter de uitkomst.

7.  Winnaar is de speler die als 
eerste 3 fi ches op een rij heeft.

 (dat mag              en      )

1⁄2 + 1⁄5 = 5⁄10 + 2⁄10 = 7⁄10

2⁄55⁄104⁄102⁄101⁄51⁄101⁄2
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 verbruik per jaar:

 appels 18 kg

 sinaasappels 17 kg

 peren 4 kg

 bananen 5 kg

 aardbeien 2 kg

kg
20

10

0

kg

Maak de staafgrafi ek. 

blok

reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs
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Welke sommen hebben dezelfde uitkomst? Trek lijnen.

Kleur in elke rij de sommen met dezelfde uitkomst.2

Van welke figuren is 2�3 deel zwart? Kruis aan.1

Les 15 • Wizmix

1�3 van 360 2�5 van 250 1�4 van 480 2�3 van 180 1�6 van 420

1,35 + 1,65 1,01 + 1,90 0,85 + 2,15 283 + 0,17 2,98 + 0,02

10 × 0,6 0,75 × 16 10 × 0,12 24 × 0,5 10 × 0,4 × 3

12�1�2% van 320 10% van 100 25% van 400 5% van 20 12�1�2% van 80

423 ÷ 9 376 ÷ 8 276 ÷ 12 399 ÷ 7 282 ÷ 6

5,7 – 2,9 2�3 – 1�2

10% van 37,5 1,4 + 2,35

1�8 + 1�2 1�4 + 3�8

0,375 – 0,125 0,1 × 2,5

1�6 × 420 12�1�2% van 560

1�2 × 90

15 ÷ 1�3

1�5 van 375
0,125 + 2,675

10% van 56,5

1�3 × 1�2

15% van 600
1�1�2 × 50

2,6 + 3,05

25% van 360
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Welk getal past niet in de rij? Waarom niet? Kleur en vul in.

Welke 3 stukjes vormen samen deze rechthoek? Kies uit elk vlak 1 stukje. Kleur.4

Vul aan tot 1000.3

143 198 121 187 133

361 285 209 305 133

169 143 233 195 247

255 203 136 187 289

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18

19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31

31

3 6 0
verticaal
 1 615
 2 935
 3 920
 5 911
 6 275
 8 625
 9 207
 11  13
 13 68
 14 889
 16 516
 19 495
 20 878
 21 501
 24 394
 26 961
 28 909
 29 981

horizontaal
 1 640
 4 813
 7 915
 8 693
 10 908
 11 903
 12 901
 14 815
 15 666
 17 183
 18 713
 22 930
 23 976
 25 907
 27 408
 29 990
 30     1
 31 304

Want de andere getallen 
zijn deelbaar door:

De getallen in elke rij kun je delen door hetzelfde 
getal. Dat getal ligt tussen 10 en 20. In elke rij 
staat één getal waarbij dat niet kan. Kleur eerst 
dat getal. Vul daarna in door welk getal je de 
andere getallen kunt delen.
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Les 20 • Spel

Kat en muis

Dit heb je nodig:
   2 fiches in verschillende kleuren
   potlood en papier

Spelregels
Je speelt het spel in tweetallen.
1.  Speler 1 is de muis, speler 2 is de kat. 

Verdeel de rollen en neem ieder een fiche.
2.  Leg om de beurt je fiche in een vakje: 

eerst de muis, dan de kat.
 Ben je de muis?
 - Je mag beginnen.
  - Je mag je fiche elke beurt 2 hokjes 

verder schuiven. Je mag naar boven, 
naar beneden of naar rechts. 
Let op: je mag niet naar links!

  - Je probeert de kat zo vaak mogelijk zijn 
fiche te laten verschuiven, zonder dat je 
gepakt wordt.

 Ben je de kat?
  - Je mag je fiche elke beurt 1 hokje verder 

schuiven. Je mag alle kanten uit (ook schuin!).
  - Je probeert de muis te pakken door je fiche 

boven op de zijne te plaatsen.
  - Je schrijft het aantal keren dat je je fiche 

verschuift op.
3.  Het spel eindigt als de kat zijn fiche boven op 

het fiche van de muis heeft geplaatst.
4. Draai de rollen om en speel het spel opnieuw.

Speel het spel 10 keer. Iedere speler is 5 keer 
muis en 5 keer kat. Winnaar is degene die als kat 
het minst vaak zijn fiche heeft verschoven.
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Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en 
bewerkingen 
Handig rekenen
De kinderen 
berekenen het 
percentage van 
een bepaalde 
korting 
(bijvoorbeeld: 
2 halen, 1 betalen).

Meetkunde
Werken met een bouwtekening
De kinderen tekenen een 
vogelhuisje aan de hand van 
een bouwtekening. Ook kleuren 
ze de verschillende onderdelen 
van het vogelhuisje in de bouw-
tekening. Zo zien ze het ver-
band tussen een bouwtekening 
en het resultaat daarvan.

Getallen en bewerkingen 
Overal getallen
De kinderen plaatsen 
decimale getallen in 
samenhang met breuken 
op lege getallenlijnen 
(bijvoorbeeld: 0,200 kg 
radijsjes en 1⁄5 kg asperges). 
Door dit te doen zien ze dat 
1⁄5 kg asperges even zwaar is 
als 0,200 kg radijsjes.

Getallen en 
bewerkingen 
Handig rekenen
De kinderen 
onderzoeken wat er 
gebeurt als ze een 
breuk die groter is dan 
1 delen door een heel 
getal (bijvoorbeeld: 
11⁄3 pizza delen met 4 
kinderen). 

Meetkunde 
Natekenen van een patroon 
De kinderen bekijken uit 
welke vormen een patroon 
is opgebouwd en in welke 
volgorde die vormen zijn 
getekend. Vervolgens 
tekenen ze dit patroon na.

Getallen en bewerkingen 
Handig rekenen
In dit blok worden sommen uitgerekend 
door het omzetten van breuken naar 
decimale getallen. De kinderen zien daar-
door de samenhang tussen deze getallen 
(bijvoorbeeld: 61⁄2 kg + 31⁄5 kg = 9 7⁄10 is 
evenveel als 6,500 kg + 3,200 kg = 9,700 kg).

Meten
Rekenen met kilocalorieën 
Het begrip kilocalorie 
als maat waarmee je 
kunt rekenen wordt 
geïntroduceerd. Aan de 
hand van etiketten op 
voedingswaren leren de 
kinderen wanneer deze 
maat gebruikt wordt. 
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