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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. Ongeveer hoeveel liter olijfolie verkopen Roberto, Juan en Adonis 

in hun eigen land? Reken handig uit.

verkoopt in eigen land

≈ l olijfolie

≈ l olijfolie

≈ l olijfolie

exporteert

≈ 332.000 l olijfolie

≈ 640.000 l olijfolie

≈ 1⁄8 deel

≈ 0,25 deel

≈ 1⁄6 deel≈ 174.000 l olijfolie

maakt per jaar

Roberto
(Italië)

Juan
(Spanje)

Adonis
(Griekenland)
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Les 15 • Wizmix

30

Drie op een rij

ballenbak 1

5

4

6

8

7

9

Dit heb je nodig:
• 6 fi ches in twee kleuren
• een potlood
• een kladblaadje

Spelregels
1. Je speelt het spel met twee spelers. 
 Spreek samen af wie begint. 
2. Kies uit iedere ballenbak een getal en 
 vermenigvuldig de twee getallen met elkaar. 
 Je mag een kladblaadje gebruiken. De andere 
 speler telt in stilte langzaam tot vier en klapt als  
 de tijd voorbij is. Je kunt ook afspreken iets  
 langer de tijd te nemen.
3. Heb je de uitkomst binnen de tijd gevonden 
 en klopt het? Leg een fi che van jouw kleur op 
 de uitkomst op het spelbord. Daarna is de 
 andere speler aan de beurt. 
4. Probeer drie van jouw fi ches op één rij te 
 krijgen. Je mag een rij maken van boven naar 
 beneden, van links naar rechts of schuin. Je mag 
 je fi che niet op een fi che van de andere speler 
 leggen.
5. Je mag beginnen waar je wilt. 
6. De speler die het eerst drie fi ches op een rij 
 heeft, heeft gewonnen.
7. Klaar? Speel het spel nog een keer, bijvoorbeeld 
 in nog minder tijd per beurt.

ballenbak 2

14
16

15

17
18

19
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64 90 144 105 72 112

85 136 119 60 68 96

98 56 126 108 112 80

153 102 75 144 90 128

152 95 126 162 84 135

76 133 120 114 171 70
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7

reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

Hoeveel kilogram lijnzaad heb ik nodig? Gebruik de verhoudingstabel.
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jaargroep    8 naam:

lijnzaad (kg)

lijnzaadolie (liter)

2,5

1

lijnzaadolie

2  l

0,5 l

1,5 l

3  l

lijnzaad

kg

kg

kg

kg

Voor 1 liter lijnzaadolie heb ik 
2,5 kilogram lijnzaad nodig.
Voor 1 liter lijnzaadolie heb ik 
2,5 kilogram lijnzaad nodig.
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Les 15 • Wizmix

30

Maak het getal 24. Maak sommen met alle getallen. 

Maak vast. 1

Vul in. 2

samen 1 kg samen 1 liter

500 g

1 hg

0,35 kg
650 g

0,25 kg

0,75 kg

500 g

0,9 kg

0,7 l

3 dl

5 dl
1 dl

375 cl

0,9 l

50 cl

625 cl

het 2e decennium 
van de 19e eeuw

het 9e decennium 
van de 10e eeuw

het 3e decennium 
van de 11e eeuw

het 7e decennium 
van de 20e eeuw

het laatste 
decennium 
van de 18e eeuw

van .... tot ....

Bakker Bos

Super Star

De Kolenkit

Warmteregelaar

Biostroom

opgericht

1923

1898

1947

1935

2001

gesloten

1982

1939

bestaat nog

1992

bestaat nog

aantal 
decennia

Hoeveel decennia bestaat het bedrijf?

3 5 6 2 2 4 5 62 3 6 9
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Bereken de oppervlakte van de driehoek. 

Vul in. 3

Vul in. 4

31
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Les 20 • Spel

40

Landverhuizing

Dit heb je nodig:
• 8 fi ches van de ene kleur, bijvoorbeeld blauw
• 8 fi ches van een andere kleur, bijvoorbeeld geel

Spelregels
1. Je speelt het spel alleen.
2. Leg de blauwe fi ches in de vakken met stip en de gele fi ches in de vakken zonder stip.
3. Verplaats telkens een fi che. Dat mag op twee manieren:
 a. verschuif een fi che naar een leeg vak. Let op: je mag alleen naar links en naar rechts (en andersom) 
  springen, en van onder naar boven (en andersom). Dus niet schuin.
 b. spring over een fi che naar een leeg vak. Let op: de fi ches blijven op het bord liggen.
4. Het spel is afgelopen als alle gele fi ches op de vakken met stip liggen en alle blauwe fi ches op de vakken  
 zonder stip. Let op: probeer dat te doen in zo weinig mogelijk stappen.
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Getallen en bewerkingen
Verhoudingen
De kinderen leren om 
verhoudingen in een tabel te 
schrijven, zoals: voor 1 liter 
olijfolie zijn 10 kg olijven 
nodig. Hoeveel olijven zijn er 
nodig voor 1⁄2 liter olie?

Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Les 1 • Overal getallen

De olijfboom groeit het best in 
een Middellandse Zeeklimaat.
Waar teken jij de olijfgrens in 
Europa?

Als je olijven koud perst 
kun je met 10 kilogram 
olijven ongeveer 1 liter 
olijfolie maken.

2

Ongeveer hoeveel kilogram olijven oogsten de landen per jaar? Schrijf van minder naar meer.1

Kijk bij opdracht 1. Ongeveer hoeveel liter olijfolie kunnen de landen maken?2

land hoeveelheid olijven

Griekenland ≈ 2.444.230 ton

Italië ≈ 3.512.660 ton

Spanje ≈ 6,2 miljard kg

Turkije ≈ 1.464.248 ton

Marokko ≈ 765.380.000 kg

Portugal ≈ 375 miljoen kg

Tunesië ≈ 1,2 miljard kg

land hoeveelheid olijfolie

Griekenland ≈ 244.423.000 l

Italië ≈ l

Spanje ≈ l

Turkije ≈ l

Marokko ≈ l

Portugal ≈ l

Tunesië ≈ l
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Les 7 • Handig rekenen

14

Hoeveel heb je nodig? Schrijf sommen.1

Bedenk zelf getallen die je kunt delen door 9, door 3 of door 6.2

Door welke getallen kun je de uitkomsten delen? Schrijf en leg uit. Kijk ook bij opdracht 2.3

Uit 1 grote sinaasappel 
pers je 1⁄5 liter sap.
Hoeveel grote 
sinaasappels heb je 
nodig voor 9⁄10 liter sap?

Uit 1 kleine sinaasappel 
pers je 1⁄8 liter sap.
Hoeveel kleine 
sinaasappels heb je 
nodig voor 9⁄10 liter sap?

1 grote rijpe tomaat 
geeft 1⁄20 liter sap.
Hoeveel grote rijpe 
tomaten heb je nodig 
voor 1⁄2 liter sap?

1 kleine rijpe tomaat 
geeft 1⁄25 liter sap.
Hoeveel kleine rijpe 
tomaten heb je nodig 
voor 1⁄5 liter sap?

Een getal kun je delen door 
9 als de som van de cijfers 
deelbaar is door 9.

15 × 921 =

3840 – 2919 =

34.560 ÷ 9 =

30.000 + 4000 + 500 + 60 =

uitkomst dit kun je delen door

Een getal kun je delen door 
3 als de som van de cijfers 
deelbaar is door 3.

Een getal kun je delen door 6 
als het getal deelbaar is door 2 
en door 3.
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Getallen en bewerkingen
Hele getallen tot 100 miljard
De kinderen maken kennis met de uitspraak, waarde en plaats 
van hele getallen tussen 1 miljard en 100 miljard. Zo leren ze 
dat 6,2 miljard kg olijven evenveel is als 6.200.000.000 kg olijven.

Getallen en 
bewerkingen
Het rekenprogramma 
Excel op de computer
In dit blok leren de 
kinderen hoe ze in 
Excel verschillende 
soorten grafi eken 
kunnen maken.

Meetkunde
Lezen van een 
bouwtekening
De kinderen vertellen 
wat er te zien is op een 
bouwtekening van een 
huis. Ze benoemen 
daarin vertrekken en 
elementen (als ramen 
en deuren) en 
berekenen de 
werkelijke afmetingen 
zo nauwkeurig mogelijk. 

schaal 1 : 150

b  de afmetingen van de keuken

lengte: m
breedte: m

Getallen en 
bewerkingen
Eigenschappen 
van getallen
In blok 6 leerden de 
kinderen welke 
getallen en uitkomsten 
deelbaar zijn door 9. 
In dit blok 
onderzoeken ze welke 
getallen deelbaar zijn 
door 3 en/of door 6. 

Getallen en bewerkingen
Ontbinden in factoren en een formule
In les 6 onderzoeken de kinderen 
hoe ze het kleinste gemene 
veelvoud van twee getallen kunnen 
bepalen via ontbinden in factoren.

Meten
De gallon 
De kinderen maken kennis met de 
Britse en de Amerikaanse gallon. 
Ze leren beide inhoudsmaten om te 
rekenen naar liters.

 naam
 Dorien
 Sam
 Eefke
 Sem
 Ali
 Koos
 Sven

 totaal

week 1 week 2 week 3 totaal gemiddeld
16,30
12,35
32,90
11,85
24,65
15,55

23,45
23,45
17,90
14,40
21,80
24,90

12,35
17,95
32,80
21,65
24,60
11,85

A B C D F G
1
2
3
4
5
6
7
8

10
11  gemiddeld

32,95 16,75 21,80

week 4
34,80
34,20
21,30
25,50
31,60
32,65

E

43,25
 Bjorn9 16,90 14,50 29,60 31,40

a Kleur in de tabel de cellen met de gegevens die je nodig hebt.
b Kruis aan: ik maak een        staafgrafi ek        cirkelgrafi ek        lijngrafi ek.
c Maak een afdruk van je grafi ek en plak die achterin je oefenboek.

Maak een grafi ek waarin de totaalopbrengst per kind te zien is.
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