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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.

100%

gas

100%

elektriciteit

elektriciteit
koelen €
koken €
verlichting €
tv / radio €
schoonmaken €
overig €

Gas betaal je per m3 en kost € 0,50 per m3.
Elektriciteit betaal je per kiloWatt-uur (kWu) en kost 
€ 0,25 per kWu.
Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar 1400 m3 
gas en 4000 kWu elektriciteit.
In de cirkelgrafi eken zie je waar we de elektriciteit en 
het gas voor gebruiken.

gas
verwarming €
warm water €
koken €
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Les 15 • Wizmix

 0,5 km 7,5 hm 1250 m 50 dam 22,5 hm 75 dam 500 m 150 dam 500 m 250 m

 0,5 km 7,5 hm 250 m 50 dam 25 dam 75 dam 500 m 150 dam 750 m 250 m

 5 hm 0,25 km 1000 m 50 dam 25 dam 75 dam 500 m 150 dam 750 m 250 m

 5 hm 0,25 km 10 hm 50 dam 25 dam 75 dam 500 m 2,5 hm 750 m 2250 m

 1000 m 500 m 10 hm 100 dam 25 dam 500 m 200 dam 2,5 hm 750 m 300 dam

 1000 m 7,5 hm 10 hm 100 dam 5 hm 500 m 750 m 2,5 hm 175 dam 250 m

 100 m 7,5 hm 1000 m 100 dam 5 hm 100 dam 750 m 2,5 hm 15 hm 250 m

Kilometers maken

Dit heb je nodig:
• dobbelsteen
• rode pion
• blauwe pion
• rood potlood
• blauw potlood

Spelregels
1.  Speel het spel met twee spelers. Speler 1 

begint op het rode vakje en speler 2 op het 
blauwe vakje.

2.  Gooi de dobbelsteen. Zet de pion evenveel 
vakjes vooruit op het spelbord.

3.  Maak het aantal kilometers dat op het vakje 
staat. Kleur op de spelkaart maten en getallen 
die samen het aantal kilometers vormen. 
Probeer zo veel mogelijk vakjes te gebruiken 
en complete rijen te maken.

4.  Als je op een oranje vakje komt, mag je zelf 
een maat kiezen. Maar je mag alleen maten 
kiezen die al op het spelbord staan.

5.  Loop de route op het spelbord heen en weer 
terug naar ‘start’. Kom je op je rode of blauwe 
vakje dan is het spel afgelopen. Degene die de 
meeste complete rijen op zijn spelkaart heeft, 
is de winnaar.

voorbeeld
Hoe maak je 1,5 km?
 0,5 km – 0,5 km – 5 hm
 Je kleurt drie vakjes onder elkaar.
Of:  250 m – 50 dam – 500 m – 250 m
 Je kleurt vier hokjes van de tweede rij.
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Maak brooddeeg in de juiste verhoudingen.

=  deel

=  deel

= %

=  deel

=  deel

= %

=  deel

=  deel

= %

meel meelwater water

Ik maak brooddeeg van meel 
en water in deze verhouding.

Ik maak brooddeeg 
van meel en water 
in deze verhouding.

=  deel

=  deel

= %
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Reken uit.

Reken uit.2

Vul in.1

Les 15 • Wizmix
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100 ºC –15 ºC 39,1 ºC 18 ºC 32 ºC 36,9 ºC 7 ºC

”Je bent ziek“, zegt mama, ”je hebt                 en een normale lichaamstemperatuur is                .”
Een pan met kokend water kun je maar beter met pannenlappen vastpakken. Het water heeft 
dan een temperatuur van                 .
“Pff”, zegt Jessie, “het is gewoon tropisch warm met een temperatuur van                . Ik heb 
liever dat het vriest dat het kraakt, zoals afgelopen winter toen het                 was.”
In de zomer is de gemiddelde temperatuur in Nederland ongeveer                .
In een goed werkende koelkast is de temperatuur ongeveer                .

Zet de temperaturen op de juiste plaats in de zinnen.

 temperatuur op temperatuur op stijging of daling? aantal graden
 donderdag vrijdag   

 8 ºC 13 ºC 

 25 ºC 23 ºC 

 6 ºC –2 ºC 

 –2 ºC 3 ºC 

 –7 ºC 0 ºC 

Tc =  
5 × (Tf - 32)

        
__________

 
           

9

In de Verenigde Staten wordt de temperatuur niet in graden Celsius (ºC), maar in graden 
Fahrenheit (ºF) gemeten. Als in een Amerikaanse tv-serie wordt gezegd dat de temperatuur 
86 graden is, dan is het daar dus niet tegen het kookpunt aan. Maar hoeveel graden Celsius is het 
dan wel? Voor het omrekenen van graden Fahrenheit naar graden Celsius bestaat een formule.

 Tc staat voor ºC en met Tf wordt ºF bedoeld.

Reken nu om hoeveel 86 graden Fahrenheit in graden Celsius is.

                  ºC
   
En hoeveel graden Celsius zijn de volgende temperaturen?

 50 ºF 41 ºF 68 ºF 23 ºF
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Logisch denken.

Reken eerst uit en maak daarna het woord.4

Maak eerst met de zes trominostukjes poes Flika. Ontwerp daarna zelf iets.3

31

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tip: Neem op een vel ruitjespapier alle zes stukjes over, kleur ze en knip ze uit. Neem de 
tekening van poes Flika over en probeer door te schuiven uit hoe je de poes moet maken.

Ontwerp zelf.

Welk deel van dit vierkant is zwart? 

Heeft het tweede vierkant naar verhouding meer of minder 
zwart dan het eerste vierkant?

Welk deel van het tweede vierkant is zwart? 

1. 24 × 0,75 =
2. 587 – 489 =
3. 12�1⁄2% van 80 =
4. 8998 + 98 – 9000 =
5. 15,2 ÷ 2 =
6. 7 × 2,5 + 3 × 2,5 =

7. 10% van 76 =
8. 3⁄4 is 75. Alles is?
9. 8 × 0,95 =

 10. 3�2⁄3 + 5� 4⁄12 =
 11. 216 ÷ 12 =

Kies uit:
96  = g

 100 = k
7,6  = e
25  = r
98 = i

10  = t
18 = u
9  = n

18 = d
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Les 20 • Spel

Haasje over

Dit heb je nodig:
• 30 fi ches in één kleur of 30 muntjes

Spelregels
Je speelt het spel met twee spelers. Leg 
op elk rondje van het spelbord een fi che. 
De eerste speler haalt een fi che van het 
spelbord. Hij mag zelf weten welk fi che hij 
pakt. De volgende speler slaat een fi che door 
met fi che 1 over fi che 2 naar een vrije plaats 
te springen. 

Fiche 2, waar overheen gesprongen is, neem 
je van het spelbord.
Zo slaan de spelers om de beurt een fi che.
De winnaar is diegene die het laatst kan 
slaan. Het hoeft dan niet zo te zijn dat alle 
fi ches van het spelbord zijn verdwenen.
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Getallen en bewerkingen
Delen door een breuk = vermenigvuldigen met het omgekeerde
De kinderen verkennen en onderzoeken de regel ‘delen door 
een breuk is gelijk aan vermenigvuldigen met het omgekeerde’.

Getallen en 
bewerkingen
Samenhang 
De kinderen onder-
zoeken de samen-
hang tussen som-
men met decimale 
getallen, breuken 
en procenten.

Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en bewerkingen
Het rekenprogramma 
Excel op de pc
In dit blok leren de kinderen 
de volgende vaardig heden 
in Excel: hoe bereken ik 
een vermenigvuldiging en 
hoe een percentage van 
een getal?

Getallen en bewerkingen
‘In verhouding tot’
Via het onderling vergelijken 
van hele getallen (tot 10 
miljard), decimale getallen en 
breuken verkennen de kinderen 
het begrip in verhouding tot. 

Meten
Verhoudingen
De kinderen leren om een verhouding van 
bijvoorbeeld 1 deel siroop en 4 delen water 
om te zetten naar een breuk (1⁄5 deel en 4⁄5 
deel), een decimaal getal (0,2 deel en 0,8 deel) 
en een percentage (20% en 80%).

Meetkunde 
Schaduw
De kinderen 
leren hoe zij 
de hoogte van 
een piramide 
kunnen 
berekenen 
aan de 
hand van de 
lengte van de 
schaduw.

Meetkunde
Vormen en fi guren
In dit blok wordt het tangram 
geïntroduceerd. Deze puzzel bestaat uit 
zeven vormen waarmee allerlei fi guren 
kunnen worden gelegd. De kinderen 
benoemen eerst de verschillende 
vormen. Daarna gaan zij bekijken welke 
vormen even groot zijn. Ten slotte 
leggen zij enkele tangramfi guren na. 

Reken uit.

Welk deel van het afval werd 
verbrand? En welk deel hergebruikt? 
Schrijf en teken.

Getallen en bewerkingen
Verhoudingsteken
Vanuit de samenhang die bestaat tussen 
breuken, decimale getallen, procenten en 
verhoudingen maken de kinderen kennis 
met  het verhoudingsteken. 
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