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Introductie

Omwille van de praktische toepasbaarheid zijn 
de lesbeschrijvingen van Wizwijs zo summier 
mogelijk gehouden. De blokinleiding geeft u 
nadere informatie over de inbedding van de 
leerstof van het blok in het totaal van de metho-
de. U vindt hier de doorgaande leerlijnen opge-
nomen. Tevens wordt verdiepingsinformatie over 
de didactiek gegeven. Dit gebeurt zo concreet 
mogelijk, bijvoorbeeld door het beschrijven van 
alternatieve doe-activiteiten of uitbreidingen 
van bestaande activiteiten. Dit is in gekleurde 
tekstblokken weergegeven.
Daarnaast is een overzicht van de benodigde 
materialen voor dit blok opgenomen.

Leerlijnen

Getallen en bewerkingen

Vanaf dit blok wordt het getallengebied geleide-
lijk aan uitgebreid naar 100.000. De getallenlijn 
wordt uitgebreid tot 20.000. In les 1 bedenken 
de leerlingen enkele getallen bij mooie 1000-tal-
len en positioneren deze op de getallenlijn tot 
20.000. De getallenkaart wordt uitgebreid met 
een kolom voor de 10.000-tallen. De bewerkin-
gen blijven tot ongeveer 10.000, met af en toe 
een uitstapje naar getallen boven de 10.000. 

De leerlingen benoemen de 1000-tallen van 
10.000 naar 20.000. U kunt de leerlingen zelf ook 
enkele getallen laten bedenken. Laat de getal-
len ook uitspreken. Kun je deze getallen ook op 
twee manieren uitspreken?

Tellen
U kun tijdens dit blok de leerlingen af en toe 
met 1000-tallen van 0 naar 20.000 laten tellen.

In les 1 staan vooral het tellen rondom 1000-tal-
len, en het bepalen van 1000-tallen in de buurt 
van lastige getallen centraal. 
Bij opdracht 5 bepalen de leerlingen het dichtst-
bijzijnde mooie getal. Dat kunnen 1000-tallen of 
100-tallen zijn. 
Deze oefening kan worden gebruikt als start 
voor het schattend rekenen in les 2. Hier kunnen 
de leerlingen afronden op 100-tallen. De afge-
ronde getallen in opdracht 1 worden dan 200, 
300, 200 en 200. Zijn er meer of minder dan 900 
reizigers? Hoe weet je dat? Het eerste getal mag 
ook afgerond worden op 250. 
Bij het precies optellen van meer getallen kun-
nen de leerlingen het beste het kolomsgewijs 
optellen toepassen. Dat kan zonder sommen-
kaart. De leerlingen schrijven eerst het totaal van 
de 100-tallen op, daaronder het totaal van de 10-
tallen en daaronder het totaal van de eenheden. 

In opdracht 4 kunnen leerlingen afronden op 
100-tallen of 10-tallen. Wanneer rond je naar 
boven af? En wanneer naar beneden?

In les 3 wordt de leerstof van de lessen 1 en 2 
toegepast.

In les 6 oefenen de leerlingen met vermenigvul-
digen van getallen met vier cijfers, dus vanaf de 
1000.

In les 7 ligt het accent op het verder oefenen van 
de stof van het vorige blok, de staartdeling. 
U oefent dit op dezelfde wijze als in het vorige 
blok. 
Bij opdracht 2 zijn de antwoorden meer dan 100. 
De leerlingen schrijven in de sommenkaart eerst 
de stap van 100 × 7 op. Dat is 700. Daarna gaan 
ze verder met het getal 84. Dat kan 10 × 7 en 
nog 2 × 7 zijn. De leerlingen kunnen dat in één 
of in twee stappen opschrijven. Het antwoord is 
112 broodjes per dag.
Wijs de leerlingen erop dat in werkelijkheid na-
tuurlijk niet elke dag precies evenveel broodjes 
worden verkocht. Het begrip gemiddeld hoeven 
de leerlingen nog niet te kennen. Hier wordt pas 
mee gerekend vanaf groep 7.

Hoeveel broodjes gezond en hoeveel 
broodjes kaas per dag? Reken ongeveer 
en precies.

Besteed veel aandacht aan de berekeningen bij 
opdrachten 3, 4 en 5. Laat de leerlingen vooral 
vertellen hoe ze deze staartdelingen gemaakt 
hebben. 

Blokinleiding

K e r n b e g r i p p e n 
v o o r  g e t a l l e n  e n 
b e w e r k i n g e n

 getallenlijn tot 20.000
 getallen van vier en vijf 

cijfers
 1000-tallen, 100-tallen, 10-

tallen
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K e r n b e g r i p p e n 
v o o r  v e r h o u d i n g e n

 oefenen van breuken in de 
context van een recept

 benoemen van delen van 
een kilometer

Hoeveel zakken heb je nodig?

Bij de lessen 11 en 12 ligt de nadruk eveneens 
op verder oefenen en automatiseren van het 
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen 
op papier. Ook hier wordt gewerkt met getallen 
met vier cijfers. De sommenkaart heeft een extra 
kolom tot 10.000.

Verhoudingen

Bij het onderdeel verhoudingen worden in les 
8 de kernbreuken 1/2, 1/4, in combinatie met 3/4, 1/5 
en 1/10 geoefend in de context van het maken 
van een recept. De leerlingen kleuren eerst de 
hoeveelheid die nodig is voor het recept. Daarna 
bepalen ze de hoeveelheid die nodig is bij het 
vermenigvuldigen van dat recept voor grotere 
aantallen.

Boomstammetjes. Kleur wat je nodig 
hebt voor 5 stammetjes.

In les 9 ligt, in het verlengde van les 4, het accent 
op lengtematen, maar hier wordt ook de kilome-
ter verder verkend en geoefend. De kilometer is 
geïntroduceerd in blok 5-5. De leerlingen weten 
dat 1 kilometer gelijk is aan 1000 meter. Hoe ver 
is dat? Kunnen wij hier in de school 1 kilometer 
lopen?
In groep 5 is de kilometer geoefend met de afstan-
den van huis naar school en met een rondje om 
het speelplein. Zie hiervoor de intro bij blok 5-5.
In dit blok wordt de kilometer geoefend aan 
de hand van een sponsorloop en gekoppeld 
aan breuken en de notatiewijze in geld, ofwel 
aan decimale getallen. Hoe ver heb je gelopen? 
De breuk 1/1000 wordt hieraan toegevoegd. De 
leerlingen leren nu dat 1/1000 kilometer = 1 meter 
= 0,001 kilometer. Ze spreken dit uit als één dui-
zendste kilometer.

Van huis naar school. Waar ben je? Kleur 
de pijlen en teken ze op de juiste plaats.

Hardlopen voor het goede doel.

Meten en meetkunde

In les 4 verkennen de leerlingen de millimeter. 
Ze bepalen lengten van grote en kleine objecten 
en benoemen die in meters, centimeters en mil-
limeters.

In les 9 wordt de kilometer toegevoegd.

Hoe lang in millimeters, centimeters?

Voorwerpen uit de klas. Meet en schrijf.

D H T E
15 1 9 8 0

1 5 0 0 100
4 8 0
4 5 0 30

3 0
3 0 2

0

132

D H T E
20 1 9 8 0

1 8 0 0 90
1 8 0
1 8 0 9

0

99

D H T E
30 1 9 8 0

1 8 0 0 60
1 8 0
1 8 0 6

0

66

D H T E
90 1 9 8 0

1 8 0 0 20
1 8 0
1 8 0 2

0

22

D H T E
60 1 9 8 0

1 8 0 0 30
1 8 0
1 8 0 3

0

33



IV

6Jaargroep              blok 5

K e r n b e g r i p p e n 
v o o r  m e t e n  e n 
m e e t k u n d e

 millimeter
 centimeter
 meter
 kilometer
 lengte
 breedte
 omtrek
 reistijd

Niveauverhoging van meter naar kilometer 

Symbolisch niveau - formeel rekenen

berekeningen uitvoeren 

Voorstellingsniveau abstract

schematiseren
wiskundige modellen 

Voorstellingsniveau concreet – realistisch

visualiseren

Concreet niveau doen

handelen met werkelijkheidsmateriaal
doe-activiteit

Kinderen lopen 1000 meter.

Hardlopen voor het goede doel.

Maak een konijnenren. Hoeveel kost alles 
samen?

Maak vast. Waar ongeveer?

De helft en een kwart.

Hoeveel kilometer? Vul in.
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De kilometer is geplaatst in les 9, in het kader 
van verhoudingen, maar sluit direct aan bij de 
lengtematen in les 4.
Het model in les 9, opdracht 3, laat de samen-
hang zien.

De helft en een kwart.

In les 14 komt het begrip lengte terug bij reke-
nen met geld, maar dan gekoppeld aan omtrek.
De leerlingen berekenen de omtrek van kleine 
overzichtelijke afmetingen. Ze berekenen de 
lengte van het gaas dat om een konijnenren ge-
plaatst wordt, de lengte van de schutting om een 
tuin, en de lengte van plinten langs muren in 
enkele kamers van een huis. De lengten worden 
in meters uitgedrukt. Daarna worden de kosten 
berekend naar de prijs per meter.

Ook worden in les 14 reistijden berekend. Op 
de perrons hangen altijd wijzerklokken en cij-
ferklokken naast elkaar bij de vertrekborden. In 
de stationshal hangen vaak grote borden met 
vertrektijden aangegeven op cijferklokken. Wie 
reist er wel eens met de trein? Wie heeft nog 
nooit met een trein gereisd? Wie woont er vlak 
bij een station?

De leerlingen berekenen de reistijden in de op-
drachten. 

Hoeveel kilometer? Vul in.

Informatieverwerking

In les 13 wordt de opbrengst berekend van de 
verkoop van ijsjes en frisdrank van een ijsjesman 
bij het station. Hierbij oefenen de leerlingen het 
vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken 
in onderlinge samenhang. 

K e r n b e g r i p p e n 
v o o r  i n f o r m a t i e -
v e r w e r k i n g

 verkoop van ijsjes en fris-
drank
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Benodigde materialen

In dit blok worden de volgende materialen ge-
bruikt:

Materialen van school

getallenlijn tot 20.000 (zie www.wizwijs.nl 
voor de getallenlijnen en de getallenkaartjes)
plaatswaardekaarten (www.wizwijs.nl)
bankbiljetten (www.wizwijs.nl)
euromunten

bordmeetlat
per leerling een liniaal
per tweetal 4 dobbelstenen
fiches

papier (A4-formaat)
kladblaadjes
per leerling een vel wit stevig papier
een aantal stroken papier van 1 meter en een 
aantal kortere stroken

per groepje een rode stift
per leerling een gum, een paperclip, een 
potlood en een liniaal

Lego
20 enveloppen
voorwerpen die geschikt zijn om millimeters en 
centimeters te meten, bijvoorbeeld: potloodje, 
bordkrijt, schroef, spijker, punaise

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Materialen om (door leerlingen) mee te 
(laten) nemen

stroken papier van 1 meter (bijvoorbeeld 
behangrol)
plattegrond van de eigen gemeente
stapel kranten
omroepgids
foto’s van een stationshal met elektronisch 
informatiebord met vertrektijden
foto’s van verschillende huizen en tweekappers
foto van een huis in aanbouw met een 
betonnen vloer

Optioneel
huis van Lego met garage of erker
kralen

•

•
•
•
•

•
•

•
•

Overige handige materialen en ruimte voor aantekeningen
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begeleid leren
20 min.

zelfstandig werken
20 min.

reflectie
10 min.

samenwerkend 
leren
10 min.
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Begeleid leren

Doe-activiteit

Schrijf op het bord: Station Utrecht. Trek vanaf 
Utrecht drie lijnen: in de richting van Amster-
dam, Nijmegen en Eindhoven. Schrijf deze 
plaatsnamen aan het einde van de betreffende 
lijnen. Schrijf het getal 20.000 onder Utrecht. 
Wie heeft er wel eens met de trein gereisd? 
Waarheen? Waarvandaan? Vertel dat Utrecht 
het drukste station van het land is. Weten jullie 
waarom? (Het ligt centraal in Nederland.) Wijs 
het getal 20.000 aan. Wat staat hier? Wat be-
tekent de punt in het getal? Hoeveel keer 1000 
is dat? En 2000? En 5000? En 10.000? Vertel 
de leerlingen dat er ongeveer 20.000 reizigers 
vertrekken vanaf Station Utrecht naar Amster-
dam, Nijmegen en Eindhoven. Naar Amster-
dam gaan de meeste reizigers, naar Nijmegen 
de minste.
Verdeel de leerlingen in groepen. Iedere groep 
bedenkt het aantal reizigers, afgerond op een 
1000-tal, dat naar de verschillende plaatsen 
vertrekt. Zij schrijven elk aantal op het juiste 
plaatsnaamkaartje. Iedere groep hangt zijn 
kaartjes op de juiste plaats aan de getallen-
lijn. Zijn de aantallen van iedere groep samen 
20.000?
Hoeveel reizigers kunnen er precies zijn? De 
leerlingen schrijven de aantallen op de juiste 
getallenkaartjes en hangen ook deze aan de 
getallenlijn, onder de 1000-tallen. Kun je de 
getallen uitspreken? Waarom heb je deze ge-
tallen gekozen? Liggen de getallen in de buurt 

van de 1000-tallen? Vervolgens vullen de leer-
lingen van elk getal een getallenkaart in. Hang 
deze kaarten onder de juiste getallen op het 
bord. Iedere groep bespreekt zijn getallenkaar-
ten. Wat wordt het aantal als er bijvoorbeeld 
naar Rotterdam een reiziger meer instapt? Of 
minder? Of 2 meer? Of 2 minder? De leerlin-
gen schrijven de getallen op het bord naast de 
kaartjes zodat er een telrij ontstaat. De leerlin-
gen oefenen zo ook met andere getallen. 

Werkboek pagina 2

	Aantal treinreizigers ongeveer. Hoe-
veel kunnen het er precies zijn? Bedenk 
zelf.
Lees samen met de leerlingen de plaatsnamen 
en het aantal reizigers dat erbij staat. Die getal-
len geven het aantal reizigers weer dat ongeveer 
naar de verschillende plaatsen vertrekt. De leer-
lingen bedenken hoeveel het precieze aantal 
zou kunnen zijn. Zij spreken de getallen uit en 
vullen de getallenkaarten in die erbij horen. En-
kele leerlingen schrijven een getal in een getal-
lenkaart op het bord.

	Kijk bij opdracht 1. Hang de getallen 
aan de getallenlijn.
De leerlingen schrijven alle getallen uit opdracht 
1 in de lege kaarten onder de getallenlijn en 
maken de getallen vast. Enkele leerlingen ma-
ken hun getallen vast aan de getallenlijn op het 
bord. Kunnen zij beredeneren waarom zij de 
getallen (vooral de lastige getallen) op die plaats 
hangen?

Werkboek pagina 2 en 3

D o e l

	Verkennen van het getal-
lengebied tot 20.000.

	Verkennen van het tellen 
in het getallengebied tot 
20.000.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
	getallenlijn van 1000 tot 

20.000 met getallenkaart-
jes 1000, 10.000 en 20.000 
(teken deze lijn eventueel 
op het bord)

	per groepje een set kaar-
ten in een eigen kleur:
- 3 kaarten met op elke 

kaart één van de plaats-
namen Amsterdam, 
Nijmegen en Eindhoven

- 3 lege getallenkaartjes
- 3 lege getallenkaarten 

(zie werkboek,  
opdracht 1)

	kladblaadjes

L e s v e r l o o p

Les 1 • Overal getallen



a
T i p 
De leerlingen krijgen kaarten met op elke 
kaart één van de 1000-tallen tot 20.000. 
Maak 20.000 op verschillende manieren. 
Welke combinaties zijn mogelijk met twee 
kaarten, met drie kaarten, met zo veel mo-
gelijk kaarten?

�
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Samenwerkend leren

Werkboek pagina 3

	Telkens 1 reiziger meer.

De leerlingen tellen steeds 1 verder en schrijven 
de getallen in de invulhokken.

	Welke getallen kunnen er op de kaar-
ten staan?
De leerlingen bepalen welke getallen op de 
kaarten aan de getallenlijn kunnen staan en vul-
len de getallen in.

	Hoeveel ongeveer? Maak mooie getal-
len.
De leerlingen bepalen bij elk aantal treinkaartjes 
welk mooie getal het dichtst in de buurt ligt en 
vullen de getallen in.

Zelfstandig werken

Oefenboek en oefenboek  pagina 2 
en 3 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 2 en 3 van het oefenboek en oefen-
boek  en/of het computerprogramma.

Reflectie

Laat de leerlingen in tweetallen de opdrachten 
1, 2, 3 en 4 uit het oefenboek en oefenboek  
met elkaar vergelijken en nakijken.

Werkboek, opdracht 3: De leerlingen lezen de 
getallenrij op die zij ingevuld hebben.
Werkboek, opdracht 5: De leerlingen benoemen 
bij ieder getal het mooie getal waar zij op afge-
rond hebben. Laat hen verwoorden waarom ze 
voor dat getal gekozen hebben.

Ta a l

Rekentaal
	-
Contexttaal
	station
	reizigers
	treinkaartje

O b s e r v a t i e

	Kan de leerling getallen tot 
20.000 positioneren op de 
getallenlijn?

	Kan de leerling tellen rond 
100-tallen en 1000-tallen tot 
20.000?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
	De leerlingen oefenen het 

positioneren van mooie 
getallen tot 1000 en tot 
10.000. Kunnen zij verwoor-
den wat de relatie is tussen 
bijvoorbeeld 450 en 4500?

	Doe-activiteit: De leerlingen 
oefenen met een totaal 
aantal reizigers van 10.000 
dat vertrekt vanuit Utrecht.

Moeilijker
	De leerlingen oefenen met 

10 meer en minder, 100 
meer en minder en 500 
meer en minder.

	Doe-activiteit: Verdeel de 
20.000 reizigers over 5 
stations. Geef aan dat het 
kleinste aantal reizigers een 
500-tal is, bijvoorbeeld 3500.

Oefenboek pagina 2 en 3

Les 1 • Overal getallen Getallen en bewerkingen

Schrijf voor de 
volgende les de 
kaarten met 
sommen.



T i p 
De leerlingen schrijven voor elkaar steeds 
een mooi getal tot 2000 op. Bij welke lastige 
getallen ligt dit mooie getal het dichtst in 
de buurt? Zij schrijven deze getallen op.

begeleid leren
20 min.

zelfstandig werken
20 min.

reflectie
10 min.

samenwerkend 
leren
10 min.
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Begeleid leren

Doe-activiteit

Maak groepjes van ieder drie leerlingen. Vertel 
de leerlingen dat het handig is om te weten 
hoeveel reizigers gebruikmaken van de trein. 
Zo weet je hoeveel treinen er nodig zijn. In 
Groningen wordt geteld hoeveel reizigers er 
gebruikmaken van de trein tussen Groningen 
en het dorpje Stedem. Wijs op het bord de tabel 
aan met aantallen reizigers van ’s ochtends en 
’s middags van maandag tot en met zaterdag 
(zie bordtekening). De aantallen van elke dag 
worden bij elkaar geteld. Dat hoeft niet precies. 
Er wordt geschat. Hoe ga je schatten? Waar let je 
op als je de getallen afrond?
Per groepje krijgen de leerlingen één of meer 
kaarten waar de sommen met twee getallen op 
staan. Schrijf de antwoorden 810, 820, 830, 840, 
850, 860, 870, 880 en 890 op het bord. De leer-
lingen rekenen hun som uit. Hoeveel ongeveer? 
Zij hangen hun kaart bij het antwoord. Zij ver-
woorden waarom zij hun som daar hangen. Laat 
twee groepjes die een zelfde antwoord kiezen 
hardop redeneren. Kunnen de leerlingen ook 

verwoorden op welke manier zij hun som precies 
uitrekenen? Wat vind je handig? Waarom? Kan 
het ook op een andere manier? Heb je goed 
geschat? Laat enkele manieren op het bord zien. 
Laat de leerlingen ook hier verwoorden en op el-
kaar reageren. Vervolgens krijgen de leerlingen 
de kaarten met de sommen met drie getallen. 
Schrijf de antwoorden 1280, 1290, 1300, 1310, 
1320, 1330, 1340, 1350 en 1360 op het bord. Zij 
oefenen op dezelfde manier.

Werkboek pagina 4

	Hoeveel reizigers samen? Reken onge-
veer en precies.
De leerlingen lezen de tijden en het aantal reizi-
gers van de trein tussen Breda en Tilburg op. Wat 
betekenen de getallen voor en na de dubbele 
punt bij de tijden? Waarom staat er een dubbele 
punt? Wat is het dichtstbijzijnde mooie getal 
van de aantallen reizigers? Ga je 245 en 235 ook 
afronden? Waarom wel of niet? Welk beroep 
hebben de mensen die bij de spreekwolken ho-
ren? (conducteur) De leerlingen schatten hoeveel 
reizigers er samen zijn. Vervolgens rekenen zij 
precies. Heb je goed geschat? Welke strategie 
heb je gebruikt om precies te rekenen? Enkele 
leerlingen schrijven hun strategie op het bord 
en vertellen waarom ze dat een handige manier 
vinden.

	Kijk bij opdracht 1. Reken ongeveer en 
precies.
De leerlingen bepalen samen hoeveel reizigers 

Werkboek pagina 4 en 5

D o e l

	Oefenen van het optellen 
en aftrekken met meer-
dere getallen tot 2000.

	Oefenen van het handig 
optellen en aftrekken tot 
1000.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
	6 kaarten met op elke 

kaart één van de sommen: 
488 + 323, 494 + 329,  
419 + 432, 422 + 438,  
558 + 323, 563 + 329

	6 kaarten met op elke 
kaart één van de sommen: 
427 + 531 + 328,  
423 + 529 + 328,  
517 + 349 + 442 
517 + 352 + 446,  
453 + 528 + 457,  
458 + 528 + 456

Neem de bordtekening over 
op het bord.

L e s v e r l o o p

B o r d t e k e n i n g

Les � • Handig rekenen
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een treinkaartje kopen als er 897 mensen met 
een abonnement reizen. Zij gebruiken bij deze 
opdracht het aantal reizigers van opdracht 1.

Samenwerkend leren

Werkboek pagina 5

	Hoeveel reizigers gaan met de trein?
De leerlingen bepalen het aantal reizigers dat  
’s ochtends met de trein gaat en het aantal dat  
’s middags reist.

	Hoeveel ongeveer? Kleur het juiste 
wolkje.
De leerlingen schatten het antwoord en kleuren 
de denkwolk waar het juiste antwoord in staat.

	Kijk bij opdracht 4. Kleur de sommen 
waarvan het antwoord eindigt op een 5.
De leerlingen bepalen met behulp van de eigen-
schappen van de getallen van de sommen van 
opdracht 4 welke antwoorden eindigen op een 5 
en kleuren deze sommen.

Zelfstandig werken

Oefenboek en oefenboek  pagina 4 
en 5 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 4 en 5 van het oefenboek en oefen-
boek  en/of het computerprogramma.

Reflectie

Laat de leerlingen in tweetallen de opdrachten 
1, 2, 3 en 4 uit het oefenboek en oefenboek  
met elkaar vergelijken en nakijken.

Werkboek, opdracht 3: De leerlingen verwoor-
den welke strategie zij hebben toegepast. Kun-
nen zij dat op het bord laten zien?
Werkboek, opdracht 5: De leerlingen verwoor-
den hoe zij gebruik hebben gemaakt van de ei-
genschappen van de getallen om hun antwoord 
te vinden. Heb je de laatste cijfers van de getal-
len bij elkaar opgeteld? Hoe heb je dat gedaan 
bij de aftreksommen? Heb je ingewisseld?

Ta a l

Rekentaal
	-
Contexttaal
	conducteur
	abonnement
	vertrektijd

O b s e r v a t i e

	Kan de leerling met meer-
dere getallen optellen en 
aftrekken tot 2000 en de 
geschatte uitkomsten met 
handig rekenen controle-
ren?

	Kan de leerling geschatte 
uitkomsten (tot 1000) 
door handig rekenen con-
troleren?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
	Doe-activiteit: De leerlin-

gen oefenen met lastige 
getallen tot 100.

	Werkboek, opdracht 1: 
De leerlingen tellen de 
reizigers van 07:02 en van 
07:32 bij elkaar op.

Moeilijker
	Doe-activiteit: De leerlin-

gen oefenen met sommen 
met twee 1000-tallen. 
Welke strategie gebruiken 
ze?

	Werkboek, opdracht 1 
en 2: Verhoog het aantal 
reizigers met 1000.

Oefenboek pagina 4 en 5

Les � • Handig rekenen Getallen en bewerkingen

Verzamel het materiaal 
voor les 4. Voor iedere 
leerling hebt u nodig:
- gum
- paperclip
- potlood
- liniaal



T i p 
De leerlingen zoeken op de website van de 
NS naar de aankomst- en vertrektijden van 
bepaalde treinen. Laat hen berekenen hoe 
lang de reis duurt.

zelfstandig werken
15 min.

reflectie
10 min.

samenwerkend 
leren
30 min.

instructie
5 min.

6
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Instructie

In deze les staat het samenwerkend leren cen-
traal. De leerlingen werken in groepjes (bij 
voorkeur in drietallen) aan de opdrachten uit het 
werkboek, zonder klassikale instructie vooraf. U 
kunt de leerlingen observeren of instructie geven 
aan groepjes of individuele leerlingen.

Samenwerkend leren

Werkboek pagina 6 en 7

	Bedenk vier uitstapjes voor Eva en Aron. 
Hoeveel kilometer hebben zij ieder gereisd?
Eva en Aron maken ieder vier uitstapjes met de 
trein. Eva gaat in elk geval naar Groningen. De 
leerlingen bedenken welke uitstapjes zij nog 
meer hebben gemaakt. Zij rekenen uit hoeveel 
kilometer Eva en Aron hebben gereisd. (Het aan-
tal kilometers dat per uitstapje gegeven is, is een 
enkele reis!)

	Samen krijgen Eva en Aron € 160,00 
zakgeld. Hoeveel kunnen zij ieder per uit-
stapje besteden?
De leerlingen verdelen het geld tussen Eva en 

Aron precies. Daarna verdelen zij het geld van 
ieder kind over 4 uitstapjes. 

	Hoelang duurt de reis?
De leerlingen berekenen de lengte van de reis in 
tijd door het verschil in minuten te bepalen tus-
sen de vertrektijd en de aankomsttijd.

	Hoeveel minuten vertraging heeft de 
trein?
De leerlingen berekenen de vertraging die de 
trein heeft door het verschil in minuten uit te 
rekenen tussen de geplande aankomsttijd en de 
te verwachten aankomsttijd.

	Waar woon jij? Zet een kruisje op de 
kaart. Je mag drie uitstapjes met de trein 
maken. Hoeveel kilometer reis je ongeveer?
De leerlingen kiezen drie uitstapjes, schrijven 
deze op en berekenen hoeveel de treinkaartjes 
samen kunnen kosten.

Zelfstandig werken

Oefenboek en oefenboek  pagina 6 
en 7 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 6 en 7 van het oefenboek en oefen-
boek  en/of het computerprogramma.

Reflectie

Laat de leerlingen in tweetallen de opdrachten 
1, 2, 3 en 4 uit het oefenboek en oefenboek  

Werkboek pagina 6 en 7

D o e l

	Verder automatiseren van 
het handig optellen en 
aftrekken tot 1000.

	Verder verkennen van het 
samenstellen van getallen 
tot 10.000.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 

L e s v e r l o o p

Les � • Samen en alleen



Ruimte voor aantekeningen
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met elkaar vergelijken en nakijken.
Werkboek, opdracht 1: Welke uitstapjes heb je 
gekozen? Waarom? Heb je gerekend met behulp 
van de eigenschappen van de getallen?
Werkboek, opdracht 2: Hoe heb je verdeeld? 
Heb je steeds de helft genomen? Heb je door 2 
en door 4 gedeeld? Heb je gelijk door 8 gedeeld? 
Laat de leerlingen verwoorden hoe zij hebben 
gerekend en waarom zij die manier gekozen 
hebben.

Ta a l

Rekentaal
	-
Contexttaal
	uitstapje
	zakgeld
	aankomst
	reistijd
	vertraging
	omroepbericht

O b s e r v a t i e

	Kan de leerling optellen 
en aftrekken tot 1000 en 
daarbij gebruikmaken van 
de eigenschappen van 
getallen?

	Kan de leerling mooie 
getallen tot 10.000 samen-
stellen met mooie getallen 
met behulp van de eigen-
schappen van getallen?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
	Werkboek, opdracht 1:  

Bij Eva wordt als tweede 
uitstapje Vlissingen inge-
vuld. Evenals bij Aron.

	Werkboek, opdracht 2: 
Eva en Aron hebben sa-
men € 200,00 zakgeld.

Moeilijker
	De leerlingen bedenken 

samen enkele uitstapjes. 
Zij zoeken op internet 
op hoeveel kilometer de 
uitstapjes heen en terug 
zijn vanaf het dichtstbij-
zijnde station vanwaar zij 
kunnen vertrekken met de 
trein.

	Werkboek, opdracht 1: 
De leerlingen berekenen 
hoeveel kilometer zij 
reizen als zij alle uitstapjes 
maken.

Oefenboek pagina 6 en 7

Les � • Samen en alleen Getallen en bewerkingen

Verzamel het materiaal voor 

les 5 (zie voorbereiding 

aldaar):

- plattegronden

- opdrachtkaarten



T i p 
De leerlingen zoeken op internet naar 
voorwerpen waarbij de millimeter als maat 
wordt gehanteerd. Bijvoorbeeld: spijkers, 
schroeven, ringen, nietjes, munten. Zij 
printen plaatjes uit en maken er een collage 
van.

begeleid leren
20 min.

zelfstandig werken
20 min.

reflectie
10 min.

samenwerkend 
leren
10 min.

�
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Begeleid leren

Doe-activiteit

Herhaal het meten van de lengte van een tafel, 
deur of schoolbord (zie blok 6-1). Hoe noteer je 
de maten? De leerlingen schrijven enkele meet-
resultaten op het bord als 1,50 m of 0,90 m. 
Wat betekenen de getallen voor en achter de 
komma? Hoeveel centimeter is 1 meter, 1,50 m 
en 0,90 m? Geef de leerlingen een voorwerp met 
een lengte tot 1 centimeter, bijvoorbeeld een 
punaise. Hoe lang is de punaise denk je? Langer 
of korter dan 1 cm? De leerlingen meten en ver-
tellen. Laat enkele voorbeelden op het bord no-
teren, bijvoorbeeld: halve centimeter, 5 streepjes, 
5 millimeter of 0,50 centimeter. Komt het begrip 
millimeter niet uit de groep, schrijf het er dan 
bij. Laat de leerlingen hierop vrij reageren. Ken-
nen jullie deze maat? Het is een maat voor het 
meten van kleine voorwerpen, zoals spijkers en 
ringen. Kun je tekenen hoe groot een millimeter 
is? Waar lijkt het op? Spreek samen af dat 1 mil-
limeter ongeveer een stip op een papier is. Vertel 
dat milli staat voor ‘een duizendste’. Maak een 

vergelijking met een honderdste meter. Hoeveel 
is een honderdste meter? Hoeveel centimeter zit-
ten er in een meter? Trek dit door naar millime-
ters. Hoeveel is een duizendste meter? Hoeveel 
millimeters zitten er in een meter?
Bespreek hierna het verband tussen centimeters 
en millimeters. Laat een lijn tekenen van 5 mm. 
De leerlingen vergelijken onderling de lijnen op 
lengte. Daarna een lijn van 50 mm. Hoe weet 
je dat de lijn 50 mm is? Welke maat kun je ook 
gebruiken? Stel samen vast dat in elke cm 10 mm 
gaat en dat 5 cm en 50 mm dus precies even lang 
zijn. Herhaal met een andere lengte en leg even-
tueel het verband tussen centimeters en meters.

Werkboek pagina 8

	Maak vast. Waar ongeveer?
De leerlingen maken de kaartjes met lengtes in 
mm en cm vast aan de bijbehorende meetlat. 
Tijdens de nabespreking leggen de leerlingen de 
modellen uit. Teken de modellen (meetlatten) op 
het bord. Bespreek de verhouding tussen meters 
en centimeters en tussen centimeters en millime-
ters. Stel vragen als: Wat staat er op de helft van 
de meter? En op een kwart? De leerlingen be-
noemen dit in centimeters. Hoeveel millimeters 
zitten in 1 centimeter? In een halve centimeter? 
In 10 centimeter? Leg de relatie tussen meters, 
centimeters en millimeters. Bijvoorbeeld: Waar 
ligt 50 centimeter op de meterstrook? Waar ligt 
50 millimeter op de tiencentimeterstrook? Wat 
valt je op? Het zijn dezelfde getallen met een 
andere maat. Beiden liggen op de helft van de 
strook waartoe ze behoren.

Werkboek pagina 8 en 9

D o e l

	Verkennen van het precies 
meten en noteren van 
lengte in millimeters.

	Oefenen van het verge-
lijken van verschillende 
maten.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
	voorwerpen die geschikt 

zijn om millimeters en cen-
timeters te meten, bijvoor-
beeld: potloodje, bordkrijt, 
schroef, spijkers, punaise

	per leerling een gum
	per leerling een paperclip
	per leerling een potlood
	per leerling een liniaal

L e s v e r l o o p

Les � • Meten met maten



Ruimte voor aantekeningen
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	Hoe lang in millimeters, centimeters en 
meters?
De leerlingen bepalen bij elke afbeelding welke 
maat van toepassing is en verwoorden waarom 
de andere maten niet kunnen.

Samenwerkend leren

Werkboek pagina 9

	Voorwerpen uit de klas. Meet en 
schrijf.
De leerlingen leggen de eerste drie afgebeelde 
producten op tafel en meten de lengte en breed-
te. Ook meten ze de maten van hun werktafel. 
Ze schrijven in de tabel de lengtes en breedtes in 
verschillende maten op (mm, cm, m).

	Wat past bij de maat? Bedenk zelf en 
teken.
De leerlingen lezen de gegeven lengtes. Waar 
mogelijk tekenen zij een voorwerp. Is een teke-
ning niet mogelijk dan schrijven zij op wat past 
bij de gegeven lengte.

Zelfstandig werken

Oefenboek en oefenboek  pagina 8 
en 9 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 8 en 9 van het oefenboek en oefen-
boek  en/of het computerprogramma.

Reflectie

Laat de leerlingen in tweetallen de opdrachten 
1, 2, 3 en 4 uit het oefenboek en oefenboek  
met elkaar vergelijken en nakijken.

Werkboek, opdracht 3: Wat valt je op aan de 
lengtes en breedtes in millimeters, centimeters 
en meters? Zien de leerlingen het verband?
Werkboek, opdracht 4: Heb je bij alle lengtes iets 
getekend? Wie kan 0,50 m op het bord tekenen? 
Wat heb je geschreven bij 1,80 m? Hoe lang ben 
je zelf? Hoe schrijf je dat op? Hoeveel centimeter 
is 30 millimeter?

Ta a l

Rekentaal
	millimeter
	duizendste
Contexttaal
	paperclip
	punaise

O b s e r v a t i e

	Kan de leerling een lengte 
in millimeters nauwkeurig 
meten?

	Kan de leerling maten, 
weergegeven als mm, cm, 
m en km, correct interpre-
teren?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
	De leerlingen meten de 

lengtes van kleine voor-
werpen en noteren de 
lengte ervan in millimeters.

	De leerlingen oefenen in 
het tekenen van lijnen met 
een gegeven lengte. Ge-
bruik wisselend lengtes in 
centimeter en millimeter.

Moeilijker
	De leerlingen meten 

lengtes die hele centime-
ters overschrijden. Bijvoor-
beeld: een lijn van 5,2 cm. 
De leerlingen meten en 
schrijven het meetresul-
taat erbij. Zij kiezen zelf 
de notatiewijze. Bijvoor-
beeld: 5 cm en 2 mm, 52 
mm of 5,2 cm.

	Geef opdrachten waarbij 
verschillende maten wor-
den gehanteerd. Bijvoor-
beeld: Teken een lijn van 
anderhalve centimeter, 
van 1,50 cm, van 60 mm, 
van 50 cm en van 7 mm.

Oefenboek pagina 8 en 9

Les � • Meten met maten Meten

Vraag enkele leerlingen een 

krant mee te brengen. In les 

6 hebt u een bundel kranten 

nodig.



T i p 
De leerlingen zoeken hun route van school 
naar huis op de plattegrond van de eigen 
gemeente. Zij beschrijven deze route met 
behulp van de letters en getallen rondom 
de plattegrond.

begeleid leren
20 min.

zelfstandig werken
20 min.

reflectie
10 min.

samenwerkend 
leren
10 min.

10
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Begeleid leren

Doe-activiteit

Maak groepjes van ieder drie leerlingen. Ieder 
groepje heeft een plattegrond en een opdracht-
kaart. Op deze kaart staat een bijzondere loca-
tie die ze moeten zoeken op de plattegrond. 
Stimuleer het gebruik van alle informatie op de 
plattegrond. Ze zullen ontdekken dat er meer-
dere coördinaten mogelijk zijn. Het gebouw is 
immers over meerdere vakken afgebeeld. Tijdens 
de nabespreking stelt u vragen als: Welke coördi-
naten heb je gevonden? Hoe komt het dat jullie 
verschillende coördinaten hebben? Hebben jullie 
er last van dat er nu meerdere aanwijzingen zijn 
om een gebouw te vinden? Waarom wel of niet? 
Concludeer samen dat het gebouw over meer-
dere vakken is afgebeeld. Dit is niet erg omdat 
de coördinaten die gevonden zijn allen de plaats 
aanwijzen van dit gebouw. Laat de leerlingen 
hierna in groepjes van andere gebouwen de 
coördinaten zoeken en noteren. Bespreek ze na 
zoals bij de eerste opdracht.

Werkboek pagina 10

	Waar zijn de gebouwen, het sportpark 
en het zwembad?
De leerlingen zoeken op de plattegrond de ge-
bouwen, het sportpark en het zwembad op. Zij 
noteren de coördinaten in de invulhokjes. Bij-
voorbeeld: school in B 1 en C 1.

	Door welke straten loop je?
De leerlingen zoeken op de plattegrond van 
opdracht 1 de straten die passen bij de gegeven 
opdracht. Tijdens de nabespreking vertellen zij 
elkaar welke straten zij hebben genoteerd. Als 
er verschillen zijn vertellen de leerlingen waarom 
ze voor die route hebben gekozen. Wie heeft de 
langste of kortste route? Hoe weet je dat?

Samenwerkend leren

Werkboek pagina 11

	Teken op de kaart de gebouwen, het 
zwembad en het sportpark. Hoe kun je ze 
vinden?
De leerlingen tekenen op de kaart de gebou-
wen, het zwembad en het sportpark. Zij mogen 
over meerdere vakken getekend worden. Ze 
schrijven de coördinaten van de gebouwen in de 
invulhokjes.

	Door welke vakken lopen de straten?
De leerlingen schrijven de coördinaten op van de 
vakken waardoor genoemde straten in de plat-
tegrond van opdracht 3 zijn getekend.

Werkboek pagina 10 en 11

D o e l

	Verder verkennen van een 
route bepalen in een plat-
tegrond met behulp van 
coördinaten.

	Oefenen van het positio-
neren van objecten in een 
plattegrond.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
	per groepje een plat-

tegrond van de eigen 
gemeente (zie les 10 van 
blok 6-1 en 6-3)

Maak een aantal opdracht-
kaarten. Op elke kaart staat 
een gebouw of bijzondere 
locatie die op de plattegrond 
over meerdere vakken afge-
beeld is.

Maak rasters van 10 × 10 met 
letters en getallen zoals op 
een plattegrond.

L e s v e r l o o p

Les 5 • Meten in de ruimte



Ruimte voor aantekeningen
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Zelfstandig werken

Oefenboek en oefenboek  pagina 10 
en 11 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 10 en 11 van het oefenboek en oefen-
boek  en/of het computerprogramma.

Reflectie

Laat de leerlingen in tweetallen de opdrachten 
1, 2, 3 en 4 uit het oefenboek en oefenboek  
met elkaar vergelijken en nakijken.

Werkboek, opdracht 3: De leerlingen vergelijken 
hun plattegronden en de genoteerde coördina-
ten. Wat zijn de verschillen? Hoe zijn die verschil-
len ontstaan? Is het gebouw nu goed te vinden 
op de plattegrond?
Werkboek, opdracht 4: Laat de leerlingen vertel-
len welke coördinaten ze hebben gevonden. Zijn 
er verschillen? Hoe komt dat?

Ta a l

Rekentaal
	-
Contexttaal
	tankstation
	supermarkt
	clubhuis

O b s e r v a t i e

	Kan de leerling met be-
hulp van coördinaten een 
route beschrijven in een 
plattegrond?

	Kan de leerling objecten 
positioneren in een plat-
tegrond met behulp van 
coördinaten?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
	Geef de leerlingen een ras-

ter van 10 × 10. Zij schrij-
ven de letters en getallen 
erbij zoals bij een platte-
grond. Stel vragen als: Wijs 
vak A 1 aan, B 2 en C 5.

	Neem het werkboek van 
blok 6-3 erbij en bekijk les 
10, opdracht 1. Waar heb 
je de gebouwen en der-
gelijke getekend? Welke 
coördinaten passen erbij?

Moeilijker
	Geef de leerlingen een 

raster van 10 × 10. De leer-
lingen tekenen gebouwen 
waarbij ze telkens twee 
vakken moeten gebrui-
ken. Bijvoorbeeld: de kerk 
staat in vak A 1 en A 2.

	Geef de leerlingen een 
plattegrond van de eigen 
gemeente. Laat van een 
aantal straten de coör-
dinaten noteren. Laat 
deze vergelijken met de 
informatie in het straatna-
menregister.

Oefenboek pagina 10 en 11

Les 5 • Meten in de ruimte Meetkunde



T i p 
Geef de leerlingen pakken met schriften, 
dozen vullingen, potloden en dergelijke en 
laat hen daar zoveel mogelijk vermenig-
vuldigsommen met onderling verband bij 
maken. Wie heeft de langste rij?

begeleid leren
20 min.

zelfstandig werken
20 min.

reflectie
10 min.

samenwerkend 
leren
10 min.

1�
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Begeleid leren

Doe-activiteit

Leg de stapel kranten op een tafel. Wie kent 
er iemand die kranten bezorgt? Waar halen de 
krantenbezorgers hun kranten? Vertel dat de 
kranten op een vast adres worden verzameld 
waar de bezorgers de kranten voor hun wijk 
ophalen. De pakken zijn niet elke dag even 
groot. Hoe komt dat denk je? Spreek af dat er 
in het pakket kranten 68 kranten zitten. Verdeel 
de klas in groepen van tenminste zes leerlingen. 
Iedere groep krijgt drie opdrachten. De opdrach-
ten worden binnen de groep verdeeld en heb-
ben met elkaar te maken. Enkele opdrachten 
zijn: Hoeveel kranten heb je als er 9 pakken zijn, 
18 pakken en 28 pakken? Hoeveel kranten heb 
je als er 19 pakken zijn, 20 pakken en 18 pakken? 
Hoeveel kranten heb je als er 24 pakken zijn, 12 
pakken en 23 pakken? Hoeveel kranten heb je 
als er 10 pakken zijn, 25 pakken en 24 pakken?
Iedere groep vertelt hoe ze hebben gerekend en 
laten dat op het bord zien. Hebben jullie handig 
gerekend? Kan het op een andere manier? Kan 
het nog handiger? Laat andere leerlingen reage-

ren. Vertel dat er nu pakken zijn van 78 kranten 
per pak. Er zijn 25 pakken. Hoeveel kranten zijn 
dat ongeveer? Hoe kun je dat handig schatten? 
Hoe reken je precies om te controleren of je 
juist geschat hebt? Laat verschillende leerlingen 
vertellen hoe zij hebben geschat. Laat daarna 
verschillende leerlingen hun strategie op het 
bord schrijven. Laat in ieder geval de notatie van 
kolomsgewijs vermenigvuldigen aan bod komen.

Werkboek pagina 12

	Hoeveel kranten worden er gebracht? 
Reken ongeveer en precies.
De leerlingen bepalen eerst hoeveel kranten er 
ongeveer in 24 pakken van 95 zitten en rekenen 
daarna precies. Heb je goed geschat? Kun je ver-
woorden hoe je hebt geschat? Welke strategie 
heb je gebruikt bij het precies rekenen? Laat de 
leerlingen op het bord rekenen.

	Hoeveel kranten op vrijdag? Reken 
ongeveer en precies.
De leerlingen maken de som. Bespreek het schat-
tend rekenen op dezelfde wijze als bij opdracht 
1. De leerlingen vullen een model op het bord 
in. Wie heeft het rechter model anders ingevuld? 
Korter of langer?

	Hoeveel kranten per pak? Bedenk ver-
schillende sommen.
De leerlingen bedenken verschillende verme-
nigvuldigsommen. Zij verwoorden hoe zij dat 
hebben gedaan. Heb je gebruikgemaakt van de 
samenhang tussen de getallen?

Werkboek pagina 12 en 13

D o e l

	Verder verkennen van het 
kolomsgewijs vermenigvul-
digen tot 2000.

	Verder verkennen van 
het vermenigvuldigen tot 
2000.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
	stapel kranten met het 

getal 68 erop als pakket 
gebonden

	per groepje enkele lege 
A4’tjes

Teken op het bord enkele lege 
modellen kolomsgewijs ver-
menigvuldigen (zie werkboek, 
opdracht 2).

L e s v e r l o o p

Les 6 • Handig rekenen
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Samenwerkend leren

Werkboek pagina 13

	Hoeveel kranten? Er zitten 75 kranten 
in een pak. Reken handig.
De leerlingen maken de sommen. In de reken-
ruimtes schrijven zij hun berekeningen.

	Maak verschillende pakken.
De leerlingen bedenken vermenigvuldigsommen 
met een gegeven hoeveelheid kranten. Bijvoor-
beeld: 2 pakken van 750, 3 pakken van 500.

	Reken handig.
De leerlingen maken de sommen. In de reken-
ruimte schrijven zij hun berekeningen.

Zelfstandig werken

Oefenboek en oefenboek  pagina 12 
en 13 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 12 en 13 van het oefenboek en oefen-
boek  en/of het computerprogramma.

Reflectie

Laat de leerlingen in tweetallen de opdrachten 
1, 2, 3 en 4 uit het oefenboek en oefenboek  
met elkaar vergelijken en nakijken.

Werkboek, opdracht 4 en 5: De leerlingen bear-
gumenteren waarom het handig is gebruik te 

maken van de relatie tussen de getallen. Zij ver-
woorden een voorbeeld.
Werkboek, opdracht 6: De leerlingen beredene-
ren de samenhang tussen de sommen.

Ta a l

Rekentaal
	-
Contexttaal
	krantenbezorger
	gratis

O b s e r v a t i e

	Kan de leerling geschatte 
uitkomsten via koloms-
gewijs vermenigvuldigen 
controleren?

	Kan de leerling bij getal-
len tot 2000 bepalen en 
beredeneren welke ver-
menigvuldigsommen erbij 
horen?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
	Doe-activiteit: De leerlin-

gen oefenen met mooie 
getallen. Vertel dat er 45 
kranten in een pakket zit-
ten. Laat uitrekenen hoe-
veel kranten er in 10, 5 en 
15 pakken zitten. Daarna 
in 20, 10 en 30 pakken.

	Werkboek, opdracht 2:  
De leerlingen noteren de 
som van opdracht 1.

Moeilijker
	Doe-activiteit: De leerlin-

gen bedenken opdrachten 
met een verband tussen 
de aantallen.

	Werkboek, opdracht 6:  
De leerlingen maken de rij 
sommen langer.

Oefenboek pagina 12 en 13

Les 6 • Handig rekenen Getallen en bewerkingen



T i p 
Geef de leerlingen op een blaadje een 
getal, bijvoorbeeld 68 en laat hen daarbij 
zoveel mogelijk deelsommen bedenken die 
samenhang hebben. Geef daarna een getal 
dat een veelvoud is van 68.

begeleid leren
20 min.

zelfstandig werken
20 min.

reflectie
10 min.

samenwerkend 
leren
10 min.

1�
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Begeleid leren

Doe-activiteit

Wijs naar de tekst (nota) op het bord. De klas 
wordt in 4 groepen verdeeld. Vertel dat er elke 
week een rekening wordt afgegeven bij de sta-
tionsrestauratie. Daarop staat hoeveel broodjes 
er in een week geleverd zijn en de kosten daar-
van. Teken onder de nota op het bord een leeg 
vak waarin de leerlingen straks laten zien hoe zij 
hebben gerekend.
Wijs voor iedere groep een week aan. Hoeveel 
broodjes kunnen er in deze week per dag ge-
leverd zijn? De leerlingen rekenen de som uit 
op een leeg A4’tje. Kun je de deelsom met het 
antwoord op het bord schrijven? Bijvoorbeeld: 
518/7  = 74
In het lege vak onder de nota op het bord la-
ten zij zien hoe zij hebben gerekend. Kun je 
uitrekenen hoeveel broodjes er per dag gele-
verd kunnen zijn als de totale hoeveelheid in 7 
dagen is verdubbeld? Of als de hoeveelheid is 
gehalveerd? Kun je dat ook als deelsom op het 
bord schrijven? Kun je laten zien hoe je dat uit-
rekent? Kun je dat ook invullen in een model? 
Vervolgens gaan de leerlingen met hun groep 
nog meer sommen met samenhang bedenken en 
opschrijven.

Werkboek pagina 14

	Hoeveel broodjes ongeveer per dag?
De leerlingen verdelen 2352 broodjes over 7 da-
gen. Zij rekenen eerst ongeveer, daarna precies. 

Hoe heb je geschat? Ligt je geschatte antwoord 
in de buurt van het precieze antwoord? Enkele 
leerlingen vertellen de andere leerlingen welke 
strategie zij hebben gebruikt en waarom. Zij 
laten op het bord zien hoe zij hebben gerekend.

	Hoeveel broodjes gezond en hoeveel 
broodjes kaas per dag? Reken ongeveer 
en precies.
De leerlingen maken deelsommen die bij de 
afbeelding passen. Hoe hebben de deelsommen 
met elkaar te maken? Heb je daar gebruik van 
gemaakt?

Samenwerkend leren

Werkboek pagina 15

	Hoeveel zakken heb je nodig?
De leerlingen maken deelsommen die bij de af-
beelding passen.

	Hoeveel zakken heb je nodig?
De leerlingen maken deelsommen die bij de af-
beelding passen. Maken zij gebruik van de rela-
tie tussen de deelsommen?

Werkboek pagina 14 en 15

D o e l

	Verder verkennen van het 
delen via herhaald aftrek-
ken tot 5000.

	Verder verkennen van het 
delen van mooie getallen 
tot 5000.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
	papier (A4-formaat)

Teken op het bord enkele mo-
dellen herhaald aftrekken (zie 
werkboek, opdracht 4).

Schrijf op het bord de vol-
gende tekst:
Geleverd in week 11:
518 broodjes € 129,50
Geleverd in week 12:
574 broodjes € 143,50
Geleverd in week 13:
686 broodjes  € 171,50
Geleverd in week 14:
462 broodjes € 115,50

L e s v e r l o o p

Les � • Handig rekenen



Ruimte voor aantekeningen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

a
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	Reken uit.
De leerlingen maken de deelsommen zoals in op-
dracht 4. Zij proberen de som in zo min mogelijk 
stappen uit te rekenen.

Zelfstandig werken

Oefenboek en oefenboek  pagina 14 
en 15 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 14 en 15 van het oefenboek en oefen-
boek  en/of het computerprogramma.

Reflectie

Laat de leerlingen in tweetallen de opdrachten 
1, 2, 3 en 4 uit het oefenboek en oefenboek  
met elkaar vergelijken en nakijken.

Werkboek, opdracht 4: Enkele leerlingen schrij-
ven hun deelsom op het bord en lichten deze 
toe. De leerlingen vertellen welke relatie er is 
tussen de sommen en hoe ze daar gebruik van 
hebben gemaakt.
Werkboek, opdracht 5: Enkele leerlingen schrij-
ven hun deelsom op het bord en lichten deze 
toe.

Ta a l

Rekentaal
	-
Contexttaal
	nota
	geleverd
	stationsrestauratie
	gezond

O b s e r v a t i e

	Kan de leerling delen 
tot 5000 met behulp van 
herhaald aftrekken?

	Kan de leerling de relatie 
tussen getallen bij delen 
tot 5000 beredeneren, 
bijvoorbeeld 5000 delen 
door 15 en 30?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
	Doe-activiteit: De leerlin-

gen rekenen met aantal-
len broodjes tot 200. De 
aantallen moeten deel-
baar zijn door 7. Bijvoor-
beeld: 147, 168, 133 en 
175.

	Werkboek, opdracht 1:  
De leerlingen maken de 
opdracht met 612 brood-
jes. Kunnen zij verwoor-
den hoe zij delen?

Moeilijker
	Doe-activiteit: De leerlin-

gen rekenen uit hoeveel 
de broodjes per stuk 
kosten.

	Werkboek, opdracht 2: 
De leerlingen bedenken 
nog enkele hoeveelheden 
andersoortige broodjes. 
De aantallen moeten in 
verband staan met het 
aantal broodjes gezond.

Oefenboek pagina 14 en 15

Les � • Handig rekenen Getallen en bewerkingen

Verzamel het materiaal voor les 9.



T i p 
Geef de leerlingen bij opdracht 5 recla-
mefolders om een indruk te geven van de 
prijzen.

zelfstandig werken
15 min.

reflectie
10 min.

samenwerkend 
leren
30 min.

instructie
5 min.

16
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Instructie

In deze les staat het samenwerkend leren cen-
traal. De leerlingen werken in groepjes (bij 
voorkeur in drietallen) aan de opdrachten uit het 
werkboek, zonder klassikale instructie vooraf. U 
kunt de leerlingen observeren of instructie geven 
aan groepjes of individuele leerlingen.

Samenwerkend leren

Werkboek pagina 16 en 17

	Boomstammetjes. Kleur wat je nodig 
hebt voor 5 stammetjes.
De leerlingen kleuren het deel van de producten 
wat nodig is om 5 boomstammetjes te maken.

	Vruchtenspiesen met saus. Kleur en 
schrijf wat je nodig hebt voor 5 spiesen.
De leerlingen kleuren het deel van de producten 
wat nodig is om 5 vruchtenspiesen te maken. Zij 
schrijven bij enkele producten de hoeveelheid in 
gram of centiliter.

	Hoeveel heb je nodig voor 150 boom-
stammetjes?
De leerlingen rekenen uit hoeveel zij van de 

verschillende producten nodig hebben voor 150 
boomstammetjes. Zij gebruiken de informatie bij 
opdracht 1 en vertalen de hoeveelheden voor 5 
boomstammetjes naar de benodigdheden voor 
150 boomstammetjes.

	Hoeveel heb je nodig voor 200 vruch-
tenspiesen?
De leerlingen rekenen uit hoeveel zij van de 
verschillende producten nodig hebben voor 200 
vruchtenspiesen. Zij gebruiken de informatie bij 
opdracht 2 en vertalen de hoeveelheden voor 5 
vruchtenspiesen naar de benodigdheden voor 
200 vruchtenspiesen.

	Bedenk een goede prijs voor de boom-
stammetjes en vruchtenspiesen. Hoeveel 
kosten ze ongeveer per stuk?
De leerlingen bepalen een redelijke prijs voor de 
boomstammetjes en vruchtenspiesen. Zij verant-
woorden hun prijskeuze.

Zelfstandig werken

Oefenboek en oefenboek  pagina 16 
en 17 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 16 en 17 van het oefenboek en oefen-
boek  en/of het computerprogramma.

Reflectie

Laat de leerlingen in tweetallen de opdrachten 
1, 2, 3 en 4 uit het oefenboek en oefenboek  

Werkboek pagina 16 en 17

D o e l

	Verder verkennen van het 
interpreteren van breuken 
in een context.

	Verder verkennen van de 
relatie tussen breuken en 
decimale getallen.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
Differentiatie:
	papier (A4-formaat)

L e s v e r l o o p

Les � • Samen en alleen



Ruimte voor aantekeningen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

a
T i p 
Gebruik internet om recepten op te zoeken 
waar breuken in voorkomen. Welke breu-
ken komen het meeste voor?

1�
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met elkaar vergelijken en nakijken.

Werkboek, opdracht 2: De leerlingen vergelijken 
elkaars gekleurde producten en vertellen aan 
elkaar hoe ze de opdracht hebben aangepakt. 
Daarna leggen ze aan elkaar uit hoe ze het aan-
tal gram en centiliter hebben berekend.
Werkboek, opdracht 5: De leerlingen vertellen 
aan elkaar hoe ze een redelijke prijs voor de 
boomstammetjes en vruchtenspiesen hebben 
vastgesteld. Wil je met de verkoop verdienen? 
Hoe heb je daar rekening mee gehouden? Wil je 
de prijs nog aanpassen? Waarom wel of niet?

Ta a l

Rekentaal
	-
Contexttaal
	lamsgehakt
	paprikapoeder
	Spaanse peper
	knoflook
	tomatenpuree
	nectarine
	citroen
	theelepel
	boomstammetje
	vruchtenspies
	kraampje
	vruchtensalade

O b s e r v a t i e

	Kan de leerling een breuk 
correct in een context 
interpreteren?

	Kan de leerling correct ge-
bruikmaken van breuken 
en decimale getallen in 
een context?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
	De leerlingen geven een 

breuk weer met een vel 
papier: 1/2, 1/4, 1/5 en 1/10. Zij 
kunnen tekenen, vouwen 
of knippen. Wat is meer: 1/2 
of 1/4? 1/5 of 1/10?

	Hoeveel is 1/4? De leerlin-
gen leggen dit met behulp 
van een vel papier uit. 

Moeilijker
	Geef formele opdrachten 

met eenvoudige breuken. 
Bijvoorbeeld: Hoeveel kilo 
samen? 1/2 kg + 1/2 kg = ?, 
1/4 kg + 1/4 kg = ?,  
12/4 kg + 2/4 kg = ?,  
3/4 kg + 1/2 kg = ?.

	Wat is meer: 3/4 kg of 2/3 kg, 
11/2 kg of 3/4 kg? Vul aan: 
3/4 kg + ? = 2 kg,  
1/4 kg + ? = 1 kg.

Oefenboek pagina 16 en 17

Les � • Samen en alleen Verhoudingen

Verzamel het materiaal voor les 10:

- huis met erker of garage van Lego 

(eventueel)

- per leerling een vel stevig wit papier

- foto’s van verschillende rijen huizen en 

tweekappers

- Lego



begeleid leren
20 min.

zelfstandig werken
20 min.

reflectie
10 min.

samenwerkend 
leren
10 min.

1�
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Begeleid leren

Doe-activiteit

Maak groepjes van ieder drie à vier leerlingen. 
Ieder groepje krijgt een papieren strook van 
minimaal 4 meter en schrijft aan het begin het 
woord huis en aan het eind het woord school. 
De strook is de weg van school naar huis. Geef 
telkens de opdrachten. Eén leerling per groepje 
loopt op de strook van huis richting school. Geef 
de opdracht: Sta stil als je op de helft bent. De 
andere leerlingen helpen bij het bepalen van die 
plaats. Laat op de strook zien dat je op de helft 
bent. Je mag getallen gebruiken. Doe het zo 
dat anderen dit meteen begrijpen. Herhaal de 
procedure met stilstaan op een kwart, driekwart, 
een vijfde en een tiende. Laat telkens een andere 
leerling de opdracht op de strook uitvoeren.
Leg de stroken na afloop centraal in de klas. 
Welke strook is het duidelijkst? Waaraan ligt 
dat? Als leerlingen geen breuken hebben ge-
bruikt geeft u een hint door te doen alsof u de 
streep bij een vijfde van de afgelegde weg niet 
kunt plaatsen. Hoe groot is het deel van de weg 
dat je daar afgelegd hebt? Hoe kun je dat laten 
zien met getallen? Herinner eventueel aan de 
vorige les (les 8).
Teken de strook verkleind na op het bord (zie 
bordtekening). Hoeveel meter is dan elk stuk 
afgelegde weg? Hoeveel kilometer is dat? De 
groepjes zoeken van elke gemarkeerde plaats 
op de strook uit hoe groot de afgelegde weg in 
meters en kilometers zou zijn. De eigen strook 

dient als ondersteuning. Wat zijn de resultaten? 
Komen deze overeen met de andere groepjes? 
Hoe komt dat? Laat de leerlingen steeds redene-
ren en argumenteren.

Werkboek pagina 18

	Van huis naar school. Waar ben je? 
Kleur de pijlen en teken ze op de juiste 
plaats.
De leerlingen geven met pijlen (potloodjes) de 
afgelegde weg aan op de afgebeelde route van 
huis naar school. Zij schrijven telkens op hoeveel 
meter en kilometer dat is. Vergelijk tijdens de 
nabespreking enkele resultaten. Hoe heb je de 
plaats bepaald? Hoe heb je het aantal meters en 
kilometers van de afgelegde weg berekend?

	Van huis naar school. Hoe ver nog?
De leerlingen beredeneren van elk figuurtje 
welk deel van de weg al gelopen is en noteren 
dit in breukentaal. Ook noteren zij hoeveel 
meter er nog moet worden gelopen. Vergelijk 
tijdens de nabespreking enkele resultaten. Hoe 
bepaal je het aantal meters dat er telkens nog 
moet worden gelopen?

Samenwerkend leren

Werkboek pagina 19

	De helft en een kwart.
De leerlingen vullen de lengtematen in en ge-
bruiken de meetstroken ter ondersteuning.

Werkboek pagina 18 en 19

D o e l

	Verkennen van de relatie 
tussen hele getallen, breu-
ken en decimale getallen 
bij het meten van lengte.

	Oefenen van het toepassen 
van hele getallen, breu-
ken en decimale getallen 
bij het precies meten van 
lengte.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
	per groepje een strook van 

minimaal 4 meter (behang-
rol)

	per groepje een rode stift
Differentiatie:
	stroken papier van 1 meter
	rode stift of potlood

L e s v e r l o o p

B o r d t e k e n i n g

Les � • Meten met maten



Ruimte voor aantekeningen
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	Hardlopen voor het goede doel.
De leerlingen bepalen het aantal gelopen kilo-
meters. Zij noteren dit met decimale getallen.
Ook noteren zij het aantal euro’s per afstand. 
Wat valt je op?

	Vul in.
De leerlingen vullen de blokmodellen in en ge-
bruiken daarbij verschillende notatiewijzen.

Zelfstandig werken

Oefenboek en oefenboek  pagina 18 
en 19 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 18 en 19 van het oefenboek en oefen-
boek  en/of het computerprogramma.

Reflectie

Laat de leerlingen in tweetallen de opdrachten 
1, 2, 3 en 4 uit het oefenboek en oefenboek  
met elkaar vergelijken en nakijken.

Werkboek, opdracht 3: De leerlingen leggen 
elkaar met behulp van de meetstroken uit hoe 
ze tot hun antwoord gekomen zijn.
Werkboek, opdracht 4: Hoe heb je het aantal 
kilometers vastgesteld? De leerlingen gebruiken 
het bord om hun berekening toe te lichten. Zij 
mogen tekenen of rekenen. Vergelijk verschil-
lende manieren. Welke manier vind je handig? 
Waarom?

Ta a l

Rekentaal
	-
Contexttaal
	hardlopen

O b s e r v a t i e

	Kan de leerling uitleggen 
wat de relatie is tussen 0,01 
m, een honderdste meter 
en 1 cm?

	Kan de leerling hele getal-
len, breuken en decimale 
getallen correct toepassen?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
	De leerlingen vouwen een 

strook papier van 1 meter 
door de helft. Hoeveel 
stukken zijn er? Doe dit ook 
met een kwart. Hoe schrijf 
je een half en een kwart 
met getallen? Hoe ziet 1/5 
strook eruit? En 1/10? Wat 
heeft 1/10 met 1/5 te maken?

	De leerlingen markeren met 
een rode streep de helft op 
stroken papier van 1 meter. 
Hoe lang is elk stuk in centi-
meters? En in meters? Doe 
dit ook met een kwart, 1/5, 
1/10 en 1/100. 

Moeilijker
	Teken een lijn die een weg 

voorstelt met getallen aan 
het begin en het einde. 
Geef opdrachten zoals 
bij opdracht 1 en 2 in het 
werkboek.

	Hoeveel is 1/2 van 2000 meter 
of van € 1200? Hoeveel is 1/4 
van 4000 meter of van  
€ 2400? Wat valt je op aan 
de resultaten bij beide 
opdrachten? 

Oefenboek pagina 18 en 19

Les � • Meten met maten Verhoudingen



T i p 
Gebruik internet om huizen in aanbouw te 
bekijken. Of ga met de leerlingen naar een 
wijk in aanbouw. Bekijk samen verschillende 
betonvloeren. Hoe zullen de huizen eruit 
gaan zien?

T i p 
Kopieer de bouwplaat bij opdracht 4. De 
leerlingen maken de supermarkt.

begeleid leren
20 min.

zelfstandig werken
20 min.

reflectie
10 min.

samenwerkend 
leren
10 min.

�0
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Begeleid leren

Doe-activiteit

Zet het huis van Lego op een tafel voor de klas. 
Houd een kort gesprek over huizen in aanbouw. 
In het kort komt het erop neer dat men start 
met de bekisting om de betonvloer (fundering) 
te storten. Daarna komen de muren en het dak. 
Visualiseer dit eventueel op het bord.
Richt de aandacht op het huis van Lego. Hoe 
zien de voor-, achter- en zijkanten eruit? De leer-
lingen vertellen over de vormen en de eventuele 
ramen of deuren. Bijvoorbeeld: de achterkant 
is een rechthoek met 2 ramen. De vloer is niet 
zichtbaar. Geef de leerlingen opdracht om de 
vloer (plattegrond) van het huis te tekenen. Ze 
mogen het huis van alle kanten bekijken. Tijdens 
de nabespreking vergelijken ze elkaars vloeren. 
Zijn er verschillen? Waarschijnlijk valt het op dat 
de vloeren qua grootte van elkaar verschillen. 
Vertel dat u daar later op terugkomt. Richt de 
aandacht op de vorm. Klopt de vorm met de 
vorm van het huis? Hoe zie je dat? Waar let je 
op? Waar komen dus de voor-, achter- en zij-
kanten? Ga hierna weer terug naar de grootte 

van de vloer. Hoe kunnen we een passende vloer 
makkelijk tekenen? Eén leerling tekent de con-
touren van de vloer rondom het huis van Lego 
op een vel papier. Vergelijk deze met de tekenin-
gen van de leerlingen. Is de vorm van jullie vloer 
te herkennen?

Werkboek pagina 20

	Welke gebouwen passen bij de vloe-
ren? Schrijf de letters erbij.
De leerlingen zoeken de juiste vloeren bij de 
gebouwen. Zij schrijven de letters in de invulhok-
jes onder de gebouwen. Tijdens de nabespreking 
vertellen ze elkaar waarom de vloer bij het huis 
past. Waar heb je op gelet? Welke kenmerken 
vind je zowel in de vloer als aan het huis?

	Teken de plattegrond van het huis.
De leerlingen tekenen een passende vloer (plat-
tegrond) voor het afgebeelde huis. Zij gebruiken 
de maten van het huis voor de maten van de 
vloer. Tijdens de nabespreking vertellen ze hoe 
de vloer eruit ziet en welke maten ze hebben 
genomen. Heeft iedereen dezelfde vloer? Wat 
zijn de verschillen? Hoe komt dat?

Werkboek pagina 20 en 21

D o e l

	Verder verkennen van plat-
tegronden van driedimen-
sionale gebouwen.

	Oefenen van het constru-
eren van een bouwplaat 
en het maken van een 
gebouw.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
	huis met erker of garage 

van Lego (eventueel)
	per leerling een vel stevig 

wit papier
Differentiatie:
	foto’s van verschillende 

rijen huizen en tweekap-
pers

	Lego
	tekenpapier

L e s v e r l o o p

Les 10 • Meten in de ruimte



Ruimte voor aantekeningen
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Samenwerkend leren

Werkboek pagina 21

	Teken de bouwplaat van het huis. Kies 
zelf de maten.
De leerlingen tekenen de bouwplaat van het 
huis.

	Dit is de bouwplaat van een super-
markt. Teken deuren, ramen en reclames 
op de bouwplaat.
De leerlingen tekenen deuren, ramen en recla-
mes op de bouwplaat. Daarna maken ze de su-
permarkt van stevig wit papier.

Zelfstandig werken

Oefenboek en oefenboek  pagina 20 
en 21 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 20 en 21 van het oefenboek en oefen-
boek  en/of het computerprogramma.

Reflectie

Laat de leerlingen in tweetallen de opdrachten 
1, 2, 3 en 4 uit het oefenboek en oefenboek  
met elkaar vergelijken en nakijken.

Werkboek, opdracht 3: Hoe ziet je bouwplaat 
eruit? Heeft iedereen hetzelfde? Waarom we of 
/niet? Hoe weet je waar je de deuren en ramen 
moet tekenen op de bouwplaat?

Werkboek, opdracht 4: Zet verschillende super-
markten op een tafel. De leerlingen vertellen 
elkaar hoe ze gewerkt hebben. Stel vragen als: 
Waarom heb je ervoor gekozen om de deuren 
op de lange (korte) kant te maken? Waarom de 
reclame juist op die plaats? Enzovoort.

Ta a l

Rekentaal
	-
Contexttaal
	woonwijk
	betonvloer
	grondzeil
	bouwtekening

O b s e r v a t i e

	Kan de leerling beredene-
ren waarom een bepaalde 
vloer bij een huis past?

	Kan de leerling een bouw-
plaat van een kubus met 
ramen en deuren constru-
eren?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
	Beschrijf één kant van het 

huis. De leerlingen vertel-
len of dit de voor-, achter- 
of zijkant is.

	De leerlingen tekenen de 
voor-, achter- en zijaan-
zichten van hun eigen 
huis. Indien mogelijk bou-
wen zij hun huis na met 
Lego. Hoe ziet de onder-
kant eruit? De leerlingen 
tekenen de onderkant na 
en vergelijken deze met 
de eerste tekening. Zijn er 
verschillen? Hoe komt dat?

Moeilijker
	De leerlingen krijgen een 

foto van een rij huizen 
met erkers. Hoe ziet de 
vloer eruit? Hoe zie je aan 
de vloer wat de voor-, 
achter- en zijkant is? 

	De leerlingen zoeken op 
internet een huis waarvan 
elke kant anders is van 
vorm. Hoe ziet de vloer 
eruit? Ze tekenen de vloer 
en leggen de vorm uit.

Oefenboek pagina 20 en 21

Les 10 • Meten in de ruimte Meetkunde



T i p 
De leerlingen stellen op de reisplanner van 
de NS op internet een traject samen van 
bijvoorbeeld 1000 kilometer of meer. Zij 
mogen niet twee keer naar dezelfde plaats 
reizen.

begeleid leren
20 min.

zelfstandig werken
20 min.

reflectie
10 min.

samenwerkend 
leren
10 min.

��
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Begeleid leren

Doe-activiteit

Wijs de tabel op het bord aan (zie bordteke-
ning). Weten jullie wat de getallen in de tabel 
betekenen? Wat is een traject? Waarom worden 
op bepaalde trajecten de reizigers geteld? (Soms 
moeten er meer treinen ingezet worden, soms 
minder.) Aan het einde van de dag worden de 
aantallen bij elkaar geteld. De mensen die geteld 
hebben van 06.00 - 15.00 uur tellen de aantallen 
bij elkaar. De aantallen tot 12.30 uur worden ook 
bij elkaar geteld.
De klas wordt verdeeld in groepen. Iedere groep 
gaat aan de opdracht werken. Hoeveel mensen 
reizen er ongeveer tot 15.00 uur naar Maastricht 
en hoeveel vanaf 15.00 uur? Hoeveel reizigers 
zijn dat precies tot 15.00 uur en tot 23.30 uur? 
Reken op drie verschillende manieren. Iedere 
groep licht één van de manieren waarop hij 
heeft gerekend toe en schrijft zijn manier op het 
bord. Andere groepen reageren erop. Is het een 
handige manier? Is het een snelle manier? Welke 
manier vind je de handigste? Waarom?
Tot slot gaan de leerlingen de aantallen van 

voor 15.00 uur en na 15.00 uur bij elkaar tellen 
met behulp van het model kolomsgewijs optel-
len op een A4’tje. Een leerling vult één van de 
modellen op het bord in. Kan de som nog korter 
opgeschreven worden? Een andere leerling vult 
het andere model in en verwoord hoe hij minder 
stappen kan maken.

Werkboek pagina 22

	Hoeveel reizigers?
De leerlingen gaan in groepjes aan de slag. Zij 
rekenen uit hoeveel reizigers er ongeveer en 
precies op dinsdag en woensdag zijn door de 
aantallen bij elkaar te tellen. Zij berekenen hoe-
veel reizigers er op donderdag zijn. Zij kunnen 
hierbij het aantal van vrijdag aftrekken van het 
totaal aantal reizigers van donderdag en vrijdag. 
Zij kunnen ook doortellen vanaf 3183.

	Hoeveel reizigers samen in opdracht 1? 
Reken ongeveer en precies.
De leerlingen rekenen het totaal aantal reizigers 
van opdracht 1 ongeveer en precies uit. Zij ma-
ken gebruik van het model.

Samenwerkend leren

Werkboek pagina 23

	Kijk bij opdracht 2. Hoeveel reizigers 
reizen met een abonnement? Reken onge-
veer en precies.
De leerlingen maken de opdracht die bij de con-
text hoort. Zij kijken naar de aantallen reizigers 

Werkboek pagina 22 en 23

D o e l

	Verkennen van het koloms-
gewijs optellen en aftrek-
ken tot 10.000.

	Automatiseren van het 
kolomsgewijs optellen tot 
2000 met drie getallen.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
	papier (A4-formaat)
Differentiatie:
	getallenkaarten

Neem de bordtekening over 
op het bord.

Teken op het bord 2 lege 
modellen (zie werkboek, op-
dracht 2).

L e s v e r l o o p

B o r d t e k e n i n g

Les 11 • Handig rekenen



Ruimte voor aantekeningen
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van opdracht 2. Zij rekenen met behulp van de 
modellen.

	Hoeveel samen, hoeveel over? Reken 
ongeveer en precies.
De leerlingen rekenen uit hoeveel er ongeveer 
overblijft. Zij rekenen daarna precies met behulp 
van de modellen.

	Vul in.
De leerlingen tellen de getallen bij elkaar op en 
vullen de tabel in.

Zelfstandig werken

Oefenboek en oefenboek  pagina 22 
en 23 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 22 en 23 van het oefenboek en oefen-
boek  en/of het computerprogramma.

Reflectie

Laat de leerlingen in tweetallen de opdrachten 
1, 2, 3 en 4 uit het oefenboek en oefenboek  
met elkaar vergelijken en nakijken.

Werkboek, opdracht 3 en 4: Enkele leerlingen 
vullen een model op het bord in. Wie heeft de 
som korter genoteerd? Kun je aan de andere 
leerlingen vertellen wat je gedaan hebt?
Werkboek, opdracht 5: Kun je verklaren hoe het 
komt dat de som van de getallen van boven naar 
beneden gelijk is aan de som van de getallen van 
links naar rechts?

Ta a l

Rekentaal
	-
Contexttaal
	traject

O b s e r v a t i e

	Kan de leerling kolomsge-
wijs optellen en aftrekken 
tot 10.000 met mooie 
getallen?

	Kan de leerling vlot 
kolomsgewijs optellen tot 
2000 met drie getallen?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
	Doe-activiteit: De leerlin-

gen rekenen met aantal-
len tot 1000 en maken 
gebruik van getallenkaar-
ten.

	Werkboek, opdracht 1 en 
3: Pas de aantallen aan tot 
1000.

Moeilijker
	Werkboek, opdracht 2, 3 

en 4: De leerlingen vullen 
de modellen zo kort mo-
gelijk in.

	Werkboek, opdracht 5:  
De leerlingen verhogen de 
getallen met een 1000-tal 
voordat zij gaan rekenen.

Oefenboek pagina 22 en 23

Les 11 • Handig rekenen Getallen en bewerkingen



T i p 
De leerlingen tekenen een context voor el-
kaar waarbij verschillende soorten sommen 
met samenhang bedacht kunnen worden. 
Optellen en aftrekken, vermenigvuldigen 
en delen.

begeleid leren
20 min.

zelfstandig werken
20 min.

reflectie
10 min.

samenwerkend 
leren
10 min.

��
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Begeleid leren

Doe-activiteit

Maak groepjes van ieder drie leerlingen. De 
groepjes kijken naar de tekening op het bord. 
Stel dat we met 992 schoolkinderen met de trein 
gaan. Hoeveel treinstellen waar 124 kinderen 
in kunnen zijn er dan nodig? Welke som hoort 
hierbij? Schrijf de som onder de trein (niet uitre-
kenen).
(992/124)
Laat een leerling het rekenverhaal dat erbij 
hoort nog een keer zeggen. In de andere trein 
kunnen ook 124 mensen per treinstel. Er zijn 8 
treinstellen. Welke som en welk rekenverhaal 
kun je hierbij bedenken? Schrijf de som onder de 
trein. (8 × 124)
De leerlingen gaan nu aan de slag met de eerste 
som. Zij verwoorden hoe zij gerekend hebben 
en laten dat op het bord zien. Enkele leerlingen 
vullen het model voor herhaald aftrekken op 
het bord in. Wie kan het korter invullen? Het 
antwoord wordt achter de som onder de trein 
geschreven. (992/124  8)

De leerlingen krijgen nu de opdracht de tweede 
som uit te rekenen. Is het nodig om de getallen 
met elkaar te vermenigvuldigen? (8 × 124) Of 
zien de leerlingen de samenhang met de deel-
som? (992/124  8    8 × 124 = 992)
Kun je vertellen wat de samenhang is?

Werkboek pagina 24

	Hoeveel reizigers kunnen er in de trein 
zitten? Reken ongeveer en precies.
De leerlingen rekenen uit hoeveel reizigers er 
ongeveer in een trein kunnen met 12 treinstel-
len. In één treinstel passen 124 mensen. Kun je 
vertellen en op het bord laten zien hoe je hebt 
gerekend?

	Kijk bij opdracht 1. Hoeveel treinstel-
len zijn er nodig? Reken ongeveer en 
precies.
De leerlingen rekenen uit hoeveel treinstellen er 
nodig zijn als er 744 mensen vanuit Roosendaal 
naar Middelburg willen reizen met de trein. 
Welke strategie pas je toe? Kun je vertellen en 
op het bord laten zien hoe je hebt gerekend?

	Reken uit.
De leerlingen noteren de sommen in de model-
len voor kolomsgewijs vermenigvuldigen en voor 
herhaald aftrekken. Laat op het bord in elk mo-
del een korte en lange som zien en laat de leer-
lingen vertellen welke stappen gemaakt zijn.

Werkboek pagina 24 en 25

D o e l

	Verkennen van de samen-
hang tussen vermenigvul-
digen en delen tot 2000.

	Verder oefenen van het 
schattend en precies 
rekenen tot 5000 in een 
context.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
	papier (A4-formaat)

Teken op het bord twee te-
keningen van een treinstel. 
Onder de een staat 124 plaat-
sen. Onder de andere staat 12 
treinstellen.

L e s v e r l o o p

Les 1� • Handig rekenen



Ruimte voor aantekeningen
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Samenwerkend leren

Werkboek pagina 25

	Hoeveel treinstellen zijn er nodig voor 
1184 reizigers?
De leerlingen rekenen uit hoeveel treinstellen 
van een dubbeldekker nodig zijn voor 1184 reizi-
gers. Er passen 148 mensen in een treinstel.

	Kijk bij opdracht 4. Zijn er genoeg 
treinstellen?
De leerlingen rekenen uit of 18 treinstellen van 
een dubbeldekker voldoende zijn voor 2500 rei-
zigers.

	Vul de tabel in.
De leerlingen rekenen de sommen uit en vullen 
de tabel in.

Zelfstandig werken

Oefenboek en oefenboek  pagina 24 
en 25 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 24 en 25 van het oefenboek en oefen-
boek  en/of het computerprogramma.

Reflectie

Laat de leerlingen in tweetallen de opdrachten 
1, 2, 3 en 4 uit het oefenboek en oefenboek  
met elkaar vergelijken en nakijken.

Werkboek, opdracht 5: De leerlingen verwoor-
den hoe zij gebruik hebben gemaakt van de 
samenhang met opdracht 4.
Werkboek, opdracht 6: De leerlingen verwoor-
den hoe zij gebruik hebben gemaakt van de 
samenhang tussen de getallen (optellen, halve-
ren, verdubbelen).

Ta a l

Rekentaal
	-
Contexttaal
	dubbeldekker
	treinstel
	bezet
	popconcert
	coupé

O b s e r v a t i e

	Kan de leerling vermenig-
vuldig- en deelsommen 
maken bij getallen tot 
2000?

	Kan de leerling bij optel-
len, aftrekken, verme-
nigvuldigen en delen tot 
5000 vanuit een context 
ongeveer en precies reke-
nen?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
	Doe-activiteit: 24 reizigers 

zitten op tweepersoons-
banken. Hoeveel banken 
zijn er? Er zijn 12 twee-
persoonsbanken bezet. 
Hoeveel reizigers zitten?

	Werkboek, opdracht 1 en 
2: Pas de aantallen in de 
context aan. Bij opdracht 
1: 62 plaatsen en 4 trein-
stellen. Bij opdracht 2: 124 
treinreizigers.

Moeilijker
	Doe-activiteit: De leerlin-

gen bedenken nog een 
opdracht met samenhang 
tussen een rekenverhaal 
voor delen en een reken-
verhaal voor vermenigvul-
digen.

	Werkboek, opdracht 6:  
De leerlingen maken de 
tabel langer met getallen 
die samenhang hebben.

Oefenboek pagina 24 en 25

Les 1� • Handig rekenen Getallen en bewerkingen



T i p 
Gebruik folders met verschillende soorten 
ijs. De leerlingen maken een collage en 
hangen die op. Bij elk ijsje komt een prijs. 
De leerlingen kiezen een ijsje en berekenen 
hoeveel het kost om voor de hele klas zo’n 
ijsje te kopen. En voor de hele school?

zelfstandig werken
15 min.

reflectie
10 min.

samenwerkend 
leren
30 min.

instructie
5 min.

�6
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Instructie

In deze les staat het samenwerkend leren cen-
traal. De leerlingen werken in groepjes (bij 
voorkeur in drietallen) aan de opdrachten uit het 
werkboek, zonder klassikale instructie vooraf. U 
kunt de leerlingen observeren of instructie geven 
aan groepjes of individuele leerlingen.

Samenwerkend leren

Werkboek pagina 26 en 27

Attendeer de leerlingen indien nodig op ≈ 94 dat 
staat voor het aantal ijsjes dat ongeveer per doos 
kan worden gemaakt.

	Hoeveel choco-ijsjes en hoeveel vanille-
ijsjes zijn er verkocht?
De leerlingen rekenen uit hoeveel ijsjes er zijn 
gemaakt van 12 dozen chocosmaak en drie keer 
zoveel vanillesmaak. Heb je gebruikgemaakt van 
de samenhang tussen de getallen?

	Hoeveel dozen aardbeiensmaak en 
mokkasmaak zijn er gebruikt?
De leerlingen rekenen uit hoeveel dozen aard-
beiensmaak er zijn gebruikt als er 1692 aard-
beienijsjes zijn verkocht en hoeveel dozen mok-
kasmaak er zijn gebruikt voor 564 mokka-ijsjes. 
Heb je gezien dat er samenhang is tussen de 
aantallen ijsjes?

	Kijk bij opdracht 1 en 2. Voor hoeveel 
euro wordt er ijs verkocht?
De leerlingen rekenen met behulp van de aan-
tallen ijsjes uit opdracht 1 en 2 uit voor hoeveel 
euro choco-, aardbeien- en mokka-ijs er verkocht 
is. De ijsjes kosten € 1,50 per stuk.

	Kijk bij opdracht 1, 2 en 3. Voor hoe-
veel euro wordt er totaal verkocht?
De leerlingen berekenen voor hoeveel euro er in 
totaal aan ijs verkocht is. Zij tellen de bedragen 
van opdracht 3 bij het bedrag van opdracht 4.

	Hoeveel melk, appelsap en water 
wordt er verkocht?
De leerlingen rekenen uit hoeveel pakjes melk er 
per week verkocht zijn. Zij rekenen uit hoeveel 
pakjes appelsap er in 8 weken verkocht zijn en 
in hoeveel weken er 3792 flesjes water verkocht 
zijn.

Werkboek pagina 26 en 27

D o e l

	Toepassen van optellen, af-
trekken, vermenigvuldigen 
en delen tot 3000.

	Automatiseren van het 
optellen, aftrekken, verme-
nigvuldigen en delen.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 

L e s v e r l o o p

Les 1� • Samen en alleen
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Zelfstandig werken

Oefenboek en oefenboek  pagina 26 
en 27 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 26 en 27 van het oefenboek en oefen-
boek  en/of het computerprogramma.

Reflectie

Laat de leerlingen in tweetallen de opdrachten 
1, 2, 3 en 4 uit het oefenboek en oefenboek  
met elkaar vergelijken en nakijken.

Werkboek, opdracht 3: Wat vind je een handige 
manier om de opdrachten uit te rekenen? Heb-
ben de leerlingen bijvoorbeeld bij het vermenig-
vuldigen met € 1,50 gerekend met één keer en 
daar de helft bij opgeteld? Hebben zij gezien dat 
de getallen samenhang hebben?
Werkboek, opdracht 5: Kunnen de leerlingen 
verwoorden wat de relatie is tussen de 3 op-
drachten. Hoe hebben zij daar gebruik van ge-
maakt?

Ta a l

Rekentaal
	-
Contexttaal
	kiosk
	softijsmix

O b s e r v a t i e

	Kan de leerling bepalen 
en verwoorden welke 
rekenstrategie toepasbaar 
is in een context?

	Kan de leerling vlot optel-
len, aftrekken, vermenig-
vuldigen en delen tot 3000 
en de strategie verwoor-
den die hij toepast?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
	Werkboek, opdracht 1: 

De leerlingen werken met 
een eenvoudiger getal. 
Bijvoorbeeld: 35 ijsjes per 
doos.

	Werkboek, opdracht 2:  
In de spreekwolk staat: 
er zijn 630 aardbeienijsjes 
verkocht en 210 mokka-
ijsjes.

Moeilijker
	Werkboek, opdracht 3: 

Op de poster staat dat de 
ijsjes € 1,75 kosten.

	Werkboek, opdracht 4:  
Op de poster staat dat een 
vanille-ijsje € 1,25 kost.

Oefenboek pagina 26 en 27

Les 1� • Samen en alleen Informatieverwerking



begeleid leren
20 min.

zelfstandig werken
20 min.

reflectie
10 min.

samenwerkend 
leren
10 min.
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Begeleid leren

Doe-activiteit

Vertel de leerlingen over het reizen met de trein. 
Stel vragen als: Wie gaat er wel eens met de 
trein? Hoe regel je dat? Waar koop je kaartjes? 
Hoe weet je op welke tijd de trein vertrekt? Ver-
volgens bekijken de leerlingen de kopieën van de 
stationshal. Wat staat er op de foto? Wat is een 
spoor? Wat is de bedoeling van het informatie-
bord? Vat samen dat een dergelijk bord de reizi-
gers informeert over de vertrektijden van treinen. 
Dat is handig als er vertraging is of als er iets bij-
zonders aan de hand is. Een elektronisch informa-
tiebord vind je op alle grote stations. Vertel dat 
ze daar straks een opdracht over krijgen.
Stel de leerlingen voor om een schooltreinreis 
te maken. Bepaal samen de bestemming, liefst 
een grote stad. Vertrek vanaf het dichtstbijzijnde 
station. Hoe gaan we te werk? Wat moeten we 
doen? Waar halen we informatie? Waarschijnlijk 
komen de leerlingen zelf met internet. Laat ze 
via de website van de NS hun treinreis plannen. 
Vertel dat u rond 09.00 uur wilt vertrekken. Be-
kijk samen het overzicht. De leerlingen vertellen 
welke informatie ze krijgen en noteren de ver-
trek- en aankomsttijd op het bord. In tweetallen 
berekenen ze hoelang de reis duurt en maken 
eventueel gebruik van een klok. Stel tijdens de 
nabespreking vragen als: Hoe heb je gerekend? 
Wat maakt het rekenen met tijd lastig of juist 
niet? Gebruiken jullie het gegeven dat er 60 mi-
nuten in een uur zitten? Hoe doe je dat? Schrijf 
de reistijd op het bord. Vergelijk deze met het 

overzicht op internet. Zijn de reistijden het-
zelfde? Vinden jullie de reis lang of kort duren? 
Waarom?

Werkboek pagina 28

	Hoe laat vertrekken de treinen vanuit 
Utrecht?
De leerlingen noteren de vertrektijden in de 
digitale klokken en tekenen de wijzers in de 
wijzerklokken. Tijdens de nabespreking lichten 
zij hun klokken toe. Heb je de getallen eigenlijk 
wel nodig op de wijzerklok? Hoe komt dat? 
Omdat de cijfers op de klokken altijd in dezelfde 
volgorde staan zul je ze gemakkelijk onthouden 
en er een beeld van hebben. Vertel dat er op de 
meeste stationsklokken geen cijfers staan maar 
alleen streepjes.

	Hoelang duurt de reis?
De leerlingen berekenen de reistijd van de 
verschillende treinreizen die afgebeeld staan. 
Tijdens de nabespreking vertellen ze hoe ze 
gerekend hebben. Laat hen eventueel een klok 
gebruiken om hun uitleg te visualiseren.

	Kijk bij opdracht 2. Welke kilometers 
passen bij welke reis? Maak vast.
De leerlingen koppelen de afstanden aan de 
reistijden van opdracht 2. Zij kunnen uit de reis-
tijden afleiden welke afstanden groot of klein 
zijn. Tijdens de nabespreking verantwoorden 
ze waarom een afstand bij een bepaald aantal 
kilometers past. Ze ontdekken dat de reis vanuit 
Utrecht naar Maastricht en Leeuwarden beide 

Werkboek pagina 28 en 29

D o e l

	Oefenen van het vermenig-
vuldigen van bedragen tot 
20 euro van mooie getallen 
tot 100.

	Verkennen van het reke-
nen met tijd.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
Differentiatie:
	omroepgids

Maak kopieën van een foto 
van een stationshal met elek-
tronisch informatiebord met 
vertrektijden. Zoek eventueel 
op internet een afbeelding 
van een stationshal met een 
planbord.

L e s v e r l o o p

Les 1� • Meten met maten



a
T i p 
De leerlingen zoeken op internet de aan-
komst- en vertrektijden van opdracht 2 op. 
Klopt hun reistijd met die van de NS?
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182 km zijn terwijl de reistijd verschillend is. Hoe 
is dat mogelijk?

Samenwerkend leren

Werkboek pagina 29

	Maak een konijnenren. Hoeveel kost 
alles samen?
De leerlingen gebruiken de informatie om uit te 
rekenen hoeveel zij moeten betalen om de afge-
beelde ren te maken.

	Rondom de tuin komt een schutting. 
Om de 2 meter wordt een struik geplant. 
Hoeveel kost alles samen?
De leerlingen gebruiken de informatie om uit te 
rekenen hoeveel zij moeten betalen om de tuin 
af te scheiden met een schutting en struiken.

	De kamers in huis krijgen nieuwe 
plinten langs de muren. Hoeveel kost alles 
samen?
De leerlingen gebruiken de informatie om uit te 
rekenen hoeveel zij moeten betalen om de vloe-
ren van plinten te voorzien.

Zelfstandig werken

Oefenboek en oefenboek  pagina 28 
en 29 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 28 en 29 van het oefenboek en oefen-
boek  en/of het computerprogramma.

Reflectie

Laat de leerlingen in tweetallen de opdrachten 
1, 2, 3 en 4 uit het oefenboek en oefenboek  
met elkaar vergelijken en nakijken.

Werkboek, opdracht 4: De leerlingen leggen 
elkaar uit hoe ze de kosten voor de konijnenren 
hebben berekend. Enkele leerlingen noteren 
hun berekening op het bord.
Werkboek, opdracht 6: De leerlingen vertellen 
hoe ze de kosten hebben berekend. Wat heb je 
gedaan met de informatie 5 cm hoog en 2 cm 
dik? Waarom is die informatie niet nodig?

Ta a l

Rekentaal
	-
Contexttaal
	informatiebord
	konijnenren
	schutting
	plint

O b s e r v a t i e

	Kan de leerling bedragen 
tot 20 euro vermenigvuldi-
gen met mooie getallen?

	Kan de leerling de reistijd 
bepalen?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
	Hoeveel minuten zitten in 

1 uur? In 2 uur? In 5 uur? 
Oefen de omzetting van 
digitale tijden naar de 
klok met cijfers en wijzers. 
Eerst halve uren en kwar-
tieren, daarna met 5 en 10 
minuten.

	De leerlingen kiezen in 
een omroepgids of krant 
tv-programma’s. Hoe lang 
duren ze?

Moeilijker
	De leerlingen bedenken 

een treinreis met een 
plaats van vertrek en aan-
komst. Zij zoeken informa-
tie op internet. Hoe laat 
vertrekt de trein? Wan-
neer moet je overstappen? 
Hoe lang moet je wach-
ten? Hoe lang duurt de 
reis?

	Gebruik na opdracht 3 
de afstandentabel van les 
15. Ga vanaf Utrecht naar 
plaatsen die niet bij op-
dracht 3 staan. Hoe lang 
zal de trein erover doen? 

Oefenboek pagina 28 en 29

Les 1� • Meten met maten Meten



T i p 
Neem de eigen woonplaats als uitgangs-
punt. De leerlingen maken met behulp van 
de website van de NS nieuwe treinreizen 
naar grote plaatsen in Nederland. Zij maken 
een nieuwe tabel zoals in het werkboek 
en passen de kaart van Nederland aan. Het 
aantal tariefeenheden op de planningen 
van de reizen bij de NS staat voor het aantal 
kilometers. Veel plezier!

reflectie
10 min.

• samenwerkend 
 leren
• zelfstandig 
 werken
 20 min.

toets
30 min.

�0
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Toets

Vertel de leerlingen dat ze vandaag de toets 
gaan maken. Als ze daarmee klaar zijn, kunnen 
ze naar keuze door met les 15 in het oefenboek 
en oefenboek  of het spel van les 15 in het 
werkboek.

Samenwerkend leren

Werkboek pagina 30 en 31

Treinreis door Nederland
De leerlingen spelen het spel in tweetallen. Ze 
hebben samen 4 dobbelstenen en ieder 13 fiches 
in een eigen kleur nodig. Met de ogen van de 
dobbelsteen berekenen de leerlingen afstanden 
tussen de plaatsen om vervolgens een route van 
minimaal 4 opeenvolgende plaatsen te krijgen. 
De spelregels bepalen hoe ze dit kunnen doen. 
De speler die als eerste een treinroute van mini-
maal 4 plaatsen op volgorde heeft, is winnaar.

Zelfstandig werken

Oefenboek en oefenboek  pagina 30 
en 31 en 

De leerlingen werken verder aan de opdrachten 
op pagina 30 en 31 van het oefenboek en oefen-
boek  en/of het computerprogramma.

Reflectie

Laat de leerlingen in tweetallen de opdrachten 
1, 2, 3 en 4 uit het oefenboek en oefenboek  
met elkaar vergelijken en nakijken.

Werkboek pagina 30 en 31

D o e l

	Oefenen van het optellen, 
aftrekken, vermenigvuldi-
gen en delen.

	Oefenen van het strate-
gisch spelinzicht.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
	per tweetal 4 dobbelste-

nen
	per leerling 13 fiches in een 

eigen kleur

L e s v e r l o o p

Les 15 • Wizmix

In week 4 zijn de benodigde materialen afhankelijk van 
de doe-activiteiten die u 
uitvoert met uw leerlingen.



Ruimte voor aantekeningen

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a
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Oefenboek pagina 30 en 31

2 toetsbladen

Ta a l

Rekentaal
	-
Contexttaal
	-

O b s e r v a t i e

	Kan de leerling vlot optel-
len, aftrekken, vermenig-
vuldigen en delen?

	Maakt de leerling handige 
keuzes om snel een route 
op volgorde te krijgen?

D i f f e r e n t i a t i e

Makkelijker
	De leerlingen gebruiken 

drie dobbelstenen en ma-
ken een berekening met 
de ogen van twee of drie 
dobbelstenen.

	Verander alle kilometers 
in hele getallen. Bijvoor-
beeld: 56 km wordt 60 km.

Moeilijker
	De leerlingen starten van-

af een willekeurige plaats 
en maken een berekening 
met drie dobbelstenen. Zij 
berekenen de afstand tus-
sen twee opeenvolgende 
plaatsen voordat zij de 
dobbelstenen gooien.

	De leerlingen schrijven in 
elke provincie een stad 
of dorp erbij. De plaatsen 
met het aantal kilometers 
vanaf Utrecht schrijven 
ze op een apart blaadje. 
Wie heeft het eerst een 
aaneensluitende route van 
zes fiches?

Les 15 • Wizmix Toets en spel



• zelfstandig werken
• instructie in kleine groep
 45 min.

reflectie
10 min.

instructie
5 min.
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D o e l

Herhaling van de inhoud van 
de lessen 1, 2 en 3.

I n s t r u c t i e

Bespreek met de hele groep 
de opdrachten uit het oefen-
boek en oefenboek . Ga 
daarna aan het werk met de 
leerlingen die, naar aanleiding 
van de toets, extra hulp nodig 
hebben.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
Doe-activiteit 2:
	stapel bankbiljetten van 

100, 50 en 10 euro
	euromunten
	kladblaadjes

Teken de getallenlijnen tot 
1000, tot 10.000 en tot 20.000 
onder elkaar op het bord. 
Schrijf de getallen 0, 500, 
1000, 5000, 10.000, 15.000 en 
20.000 erbij.

L e s v e r l o o p

Les 16 • Samen en alleen
toetsopdracht 1 toetsopdracht 2

Doe-activiteit 1

Doel
Verkennen van het getallengebied tot 20.000.

Beschrijving
De leerlingen wijzen aan waar de 100-tallen 
aan de getallenlijn tot 1000 hangen. En waar 
de 1000-tallen aan de getallenlijn tot 10.000 
hangen. Ze schrijven de getallen onder de lijnen. 
Herhaal dit met 50-tallen tot 1000 en 500-tal-
len tot 10.000. Wie kan de getallen uitspreken? 
Wijs dan naar de getallenlijn tot 20.000. Geef 
opdrachten als: Waar hoort het getal 3000 op de 
lijn? Teken op de lijn het 1000-tal dat 1000 meer 
is dan 5000.

Suggesties voor hulp
De leerlingen oefenen als hierboven met de ge-
tallenlijnen tot 100.

Observatie
	Kan de leerling mooie getallen positioneren 

op de getallenlijnen tot 1000 en tot 2000?
	Kan de leerling 1000-tallen en 500-tallen posi-

tioneren op de getallenlijn tot 10.000?

Doel
Oefenen van het handig optellen en aftrekken 
tot 1000.

Beschrijving
De leerlingen oefenen sommen zoals in les 2, 
opdracht 3, van het oefenboek, maar nu alleen 
met mooie getallen tot 1000.

Observatie
	Kan de leerling bij het optellen en aftrekken 

met mooie getallen tot 500 beredeneren wat 
de relatie is tussen de getallen?

	Kan de leerling gebruikmaken van de relatie 
tussen getallen bij het optellen en aftrekken 
met mooie getallen tot 1000?

Doe-activiteit 2

Doel
Oefenen van het optellen en aftrekken met 
meer getallen tot 2000.

Beschrijving
Leg op een tafel voor de klas een stapel biljetten 
van 100, 50 en 10 euro en een aantal euromun-
ten. De leerlingen mogen 72 euro pakken. Zij 
mogen ook 61 euro pakken en leggen dat op 
een aparte stapel. Daarna pakken zij 25 euro en 
leggen dat ook op een aparte stapel. Hoeveel 
euro is dit samen? De leerlingen schrijven eerst 
de som die erbij hoort op een blaadje. Wat voor 
manieren kun je bedenken om de euro’s handig 
bij elkaar op te tellen? Verschillende strategieën 
komen ter sprake zoals rijgen, splitsen en eerst 
afronden naar een mooi getal. Welke manieren 
kun je laten zien met het geld en op de getallen-
lijn? Kun je ze op een blaadje noteren? De leer-
lingen vertellen hoe zij rekenen. Welke manier 
vind je het handigst? Waarom? Het geld wordt 
weer op de stapel gelegd. De leerlingen pakken 
nu 130 euro, 125 euro en 145 euro en oefenen 
op dezelfde manier als hierboven. Herhaal de 
oefening met andere mooie getallen tot 1000.

Suggesties voor hulp
De leerlingen oefenen eerst het samenstellen 
van mooie getallen tot 1000 met plaatswaarde-
kaarten.

Observatie
	Kan de leerling optellen tot 500 met drie 

mooie getallen?
	Kan de leerling optellen tot 1000 met drie 

mooie getallen?

Doel
Verder automatiseren van het handig optellen 
en aftrekken tot 1000.

Beschrijving
De leerlingen oefenen sommen zoals in les 3, 
opdracht 4, van het oefenboek, maar nu alleen 
met mooie getallen tot 1000.

Observatie
	Kan de leerling lastige getallen tot 1000 af-

ronden naar mooie getallen?
	Kan de leerling met behulp van strategieën 

mooie getallen tot 500 optellen en aftrekken 
en hun strategie verwoorden?

hoofdrekenen opdracht 1 hoofdrekenen opdracht 2
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Oefenboek pagina 32 en 33

Les 16 • Samen en alleen Herhaling en verrijking

Ruimte voor aantekeningen
Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 32

Doel
Verkennen van het tellen in het getallengebied 
tot 20.000.

Suggesties voor hulp
Bij opdracht 1: De leerlingen oefenen het af-
ronden naar 10-tallen en 100-tallen met lastige 
getallen tot 200.
Bij opdracht 2: Zie opdracht 1. De leerlingen 
oefenen daarna het afronden naar 10-tallen en 
100-tallen met lastige getallen tot 200.

Observatie
	Kan de leerling met 100-tallen en 1000-tallen 

tellen binnen het 10.000-tal?
	Kan de leerling met 500-tallen, 100-tallen 

en 10-tallen tellen binnen 1000-tallen in het 
getallengebied tot 10.000?

Reflectie
Oefenboek , opdracht : Op welke manier 
kun je snel bepalen hoe je het grootste getal en 
het kleinste getal kunt maken? (Cijfers van groot 
naar klein of van klein naar groot noteren.)

Oefenboek pagina 33

Doel
Verder verkennen van het samenstellen van ge-
tallen tot 10.000.

Suggesties voor hulp
Bij opdracht 3: De leerlingen bespreken hoe je 
handig gebruik kunt maken van de relatie tussen 
de getallen.
Bij opdracht 4: De leerlingen bespreken welke 
getallen je handig op kunt tellen.

Observatie
	Kan de leerling getallen tot 5000 samenstel-

len met 100-tallen en 50-tallen?
	Kan de leerling getallen tot 10.000 samenstel-

len met 1000-tallen en 100-tallen?

Reflectie
Oefenboek , opdracht : De leerlingen ver-
woorden de onderlinge relatie tussen de gege-
ven getallen in de rijen.



• zelfstandig werken
• instructie in kleine groep
 45 min.

reflectie
10 min.

instructie
5 min.
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D o e l

Herhaling van de inhoud van 
de lessen 6, 7 en 8.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
Doe-activiteit 1:
	per leerling enkele lege 

sommenkaarten
Doe-activiteit 2:
	euromunten (of fiches)
	bankbiljetten 
	kladblaadjes
Oefenboek pagina 35:
	euromunten
	kralen (eventueel) 

L e s v e r l o o p

Les 1� • Samen en alleen
toetsopdracht 3 toetsopdracht 4

Doe-activiteit 1

Doel
Verder verkennen van het kolomsgewijs verme-
nigvuldigen tot 2000.

Beschrijving
Stel je voor: 3 mensen reizen samen met de 
trein. Eén kaartje kost 23 euro. Kun je uitreke-
nen hoeveel 3 kaartjes samen kosten? Kun je de 
splitsstrategie gebruiken? Met behulp van een 
vermenigvuldigingstabel rekenen zij de som uit. 
Daarna noteren zij de som in een sommenkaart. 
Stimuleer de leerlingen steeds te verwoorden 
hoe zij rekenen en waarom. De leerlingen oefe-
nen op dezelfde manier met grotere getallen. 
Bijvoorbeeld: 6 × 52 en 8 × 63.

Suggesties voor hulp
De leerlingen oefenen de splitsstrategie bij het 
vermenigvuldigen met behulp van bankbiljetten 
en euromunten. Zij oefenen met aantallen waar-
bij niet ingewisseld hoeft te worden (4 × 12,  
4 × 21, 4 × 32).

Observatie
	Kan de leerling vanuit een context het ko-

lomsgewijs vermenigvuldigen van getallen tot 
100 met eenheden visualiseren en noteren?

	Kan de leerling vanuit een context het ko-
lomsgewijs vermenigvuldigen van getallen tot 
100 noteren?

Doel
Verder verkennen van het delen van mooie ge-
tallen tot 5000.

Beschrijving
De leerlingen oefenen sommen zoals in les 7, 
opdracht 2, van het oefenboek. De leerlingen 
verdelen mooie getallen tot 1000 en beredene-
ren de relaties tussen de getallen.

Observatie
	Kan de leerling vlot 100-tallen delen door 5, 

10 en 20 of 25, 50 en 100 en beargumente-
ren waarom delingen met elkaar in verband 
staan?

	Kan de leerling de relatie tussen getallen bij 
delen tot 2000 (10, 20, 9 en 21) beredeneren?

Doe-activiteit 2

Doel
Verder verkennen van het cijferend delen tot 
5000.

Beschrijving
Leg op een tafel voor de klas 58 euromunten 
(of fiches). Vertel de leerlingen dat de munten 
verdeeld worden over 2 kinderen. Als er 2 leer-
lingen aan tafel zijn verdelen zij dat, als er 3 of 4 
leerlingen zijn past u het aantal aan (69,92 euro). 
Hoeveel denk je dat ieder kind krijgt? (schatten) 
Kun je laten zien of je juist geschat hebt? Zijn er 
genoeg euro’s om ieder kind 5 euro te geven? Of 
6? De leerlingen verdelen het geld en vertellen 
hoe ze dat doen. Delen zij telkens 1 munt uit? 
Zien zij dat zij tegelijk 2 of 3 of meer munten 
uit kunnen delen? Stimuleer de leerlingen te 
rekenen met 3 × 1 (als hij 3 kinderen elk 1 euro 
geeft), 3 × 2, 3 × 3 enzovoort. Kunnen de leer-
lingen de som ook noteren in het model voor 
herhaald aftrekken? Herhaal de opdracht met 
andere mooie bedragen tot 100 en tot 500. Ge-
bruik dan biljetten.

Suggesties voor hulp
De leerlingen oefenen de tafels tot 12.

Observatie
	Kan de leerling cijferend delen van getallen 

tot 100 met getallen tot 10 met behulp van 
herhaald aftrekken?

	Kan de leerling cijferend delen tot 500 met 
behulp van herhaald aftrekken?

Doel
Verder verkennen van het interpreteren van 
breuken.

Beschrijving
Schrijf op een blaadje: 1/2 en 1/4. De leerlingen 
lezen dit. Wat is 1/2? Wat is 1/4? De leerlingen ver-
tellen dat 1/2 de helft en 1/4 het vierde deel of een 
kwart van iets is. Wat is meer? Wat hebben 1/2 en 
1/4 met elkaar te maken? De leerlingen vertellen 
dat tweemaal een stukje van 1/4 even groot is als 
een 1/2 of omgekeerd dat een 1/2 kan bestaan uit 
twee stukjes van 1/4. Herhaal met 1/5 en 1/10, 1/3 en 1/6 
en 1/4 en 1/8. Laat ze indien nodig met een teke-
ning hun bedoeling duidelijk maken.

Observatie
	Kan de leerling het verschil tussen 1/2 en 1/4, 1/5 

en 1/10 beredeneren in termen van meer of 
minder?

	Kan de leerling vertellen wat de relatie is tus-
sen 1/2 en 1/4, 1/5 en 1/10?

hoofdrekenen opdracht 1 hoofdrekenen opdracht 2
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Oefenboek pagina 34 en 35

Les 1� • Samen en alleen Herhaling en verrijking

Ruimte voor aantekeningen
Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 34

Doel
Verder verkennen van het vermenigvuldigen tot 
2000.

Suggesties voor hulp
Bij opdracht 1: De leerlingen vertellen voordat zij 
de opdracht gaan maken wat de relatie is tussen 
de sommen en hoe zij de sommen handig uit 
kunnen rekenen.
Bij opdracht 2: De leerlingen bedenken eerst 
tafelsommen bij 60 en 72. Zien zij de relatie met 
600 en 720?

Observatie
	Kan de leerling vermenigvuldigen met mooie 

getallen tot 1000?
	Kan de leerling vermenigvuldigen met mooie 

getallen tot 1000 met behulp van de relatie 
tussen de getallen en dit beredeneren?

Reflectie
Oefenboek , opdracht : De leerlingen ver-
woorden wat de relatie is tussen de getallen en 
op welke manier zij daar gebruik van hebben 
gemaakt.

Oefenboek pagina 35

Doel
Verder verkennen van de relatie tussen breuken 
en decimale getallen.

Suggesties voor hulp
Bij opdracht 3: Kleur de helft van de cake. Hoe-
veel kost een hele cake? Een halve? Wat heeft 1/2 
te maken met € 0,50? De leerlingen tekenen de 
cake en kleuren de helft ervan. Vervolgens leg-
gen zij de helft van een euro in munten erbij. Ze 
schrijven 1/2 als breuk bij de cake en het bedrag 
als € 0,50 bij het muntgeld. Koppel met een pijl 
de 1/2 aan € 0,50.
Bij opdracht 4: Opdracht 3 en 4 lijken op elkaar. 
Laat de leerlingen dit ontdekken. Gebruik even-
tueel echte kralen als ondersteuning.

Observatie
	Kan de leerling aan de hand van een teke-

ning de relatie uitleggen tussen bijvoorbeeld 
1/2 euro en € 0,50?

	Kan de leerling de relatie tussen 1/2 euro en  
€ 0,50 beredeneren?

Reflectie
Oefenboek , opdracht : Hoe komt het dat bij 
1/3 hetzelfde bedrag staat als bij 2/6 en 3/9? Bij welke 
bedragen zie je dit ook? (2/3, 4/6 en 6/9) Hoe kan 
dat? De leerlingen beredeneren of visualiseren 
dit op het bord met een tekening.



• zelfstandig werken
• instructie in kleine groep
 45 min.

reflectie
10 min.

instructie
5 min.
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D o e l

Herhaling van de inhoud van 
de lessen 11, 12 en 13.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
Doe-activiteit 1:
	4 enveloppen met het 

getal 1000 erop
	8 enveloppen met het 

getal 100 erop
	8 enveloppen met het 

getal 10 erop
	plaatswaardekaarten
Doe-activiteit 2:
	kladblaadjes

L e s v e r l o o p

toetsopdracht 5 toetsopdracht 6

Doe-activiteit 1

Doel
Verkennen van het kolomsgewijs optellen en 
aftrekken tot 10.000.

Beschrijving
Leg op een tafel voor de klas de enveloppen. De 
leerlingen stellen zich voor dat er in de envelop-
pen fiches zitten overeenkomstig het aantal dat 
erop staat. Zij leggen 1340 fiches neer. Daarnaast 
leggen zij 2230 fiches. Hoeveel fiches liggen er 
samen? De leerlingen vertellen hoe zij rekenen 
en laten dit zien met de enveloppen. Gebruiken 
zij de splits- of rijgstrategie? De leerlingen no-
teren de opdracht op een lege getallenlijn en 
daarna kolomsgewijs. Oefen ook met andere 
getallen.

Suggesties voor hulp
Oefen het samenstellen en benoemen van mooie 
getallen tot 5000 met plaatswaardekaarten.

Observatie
	Kan de leerling kolomsgewijs aftrekken tot 

2000 met inwisselen van eenheden en 10-tal-
len noteren?

	Kan de leerling kolomsgewijs optellen en 
aftrekken tot 5000 met mooie getallen?

Doel
Verder oefenen van het schattend en precies 
rekenen tot 5000.

Beschrijving
Geef de leerlingen opdrachten zoals op pagina 
24 van het oefenboek. Gebruik steeds aantallen 
die verdeeld kunnen worden door getallen met 
samenhang. Bijvoorbeeld 120 delen met 2, 3, 4, 
6, 10 en 20. Wat gebeurt er? Wat valt op? De 
leerlingen schatten eerst. Zij verwoorden hoe zij 
geschat hebben.

Observatie
	Kan de leerling bij lastige getallen tot 1000 

bepalen wat het dichtstbijzijnde mooie getal 
is?

	Kan de leerling bij optellen, aftrekken, verme-
nigvuldigen en delen tot 200 eerst schatten 
en daarna precies rekenen?

Doe-activiteit 2

Doel
Verkennen van de samenhang tussen vermenig-
vuldigen en delen tot 2000.

Beschrijving
De leerlingen oefenen zoals in de doe-activiteit 
van les 12. Gebruik hierbij een context waarbij 
de leerlingen rekenen met sommen van de tafels 
tot en met 12. Geef daarna eenzelfde context 
waarbij de leerlingen gaan delen en waarbij zij 
de samenhang ontdekken met de vermenigvul-
digsommen. De leerlingen noteren beide som-
men en verwoorden wat de getallen betekenen. 
Bijvoorbeeld: 4 treinstellen met 6 kinderen. Hoe-
veel kinderen zijn er samen? Er zijn 24 kinderen. 

Suggesties voor hulp
De leerlingen noemen bij tafelsommen de deel-
som die daarmee samenhangt: 
2 × 12 = 24, 24/12  2

Observatie
	Kan de leerling met behulp van een context 

bepalen welke rekenstrategie hij toe gaat 
passen?

	Kan de leerling vanuit een context rekenen 
op een eigen manier?

Doel
Toepassen van het optellen, aftrekken, verme-
nigvuldigen en delen tot 3000.

Beschrijving
Geef de leerlingen opdrachten zoals op pagina 
27 van het oefenboek. Gebruik aantallen tot 
1000. Kies sommen die handige strategieën uit-
lokken, zoals een keer meer (minder), verdubbe-
len (halveren) of omkeren.

Observatie
	Kan de leerling vanuit een context rekenen 

met lastige getallen tot 100 en daarbij ge-
bruikmaken van de relatie tussen de getallen?

	Kan de leerling met behulp van een context 
rekenen met mooie getallen tot 1000 en 
daarbij gebruikmaken van de relatie tussen 
de getallen?

hoofdrekenen opdracht 1 hoofdrekenen opdracht 2
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Oefenboek pagina 36 en 37

Les 1� • Samen en alleen Herhaling en verrijking

Ruimte voor aantekeningen
Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 36

Doel
Automatiseren van het kolomsgewijs optellen 
met drie getallen tot 2000.

Suggesties voor hulp
Bij opdracht 1: De leerlingen oefenen het optel-
len van drie getallen met behulp van de splits-
strategie.
Bij opdracht 2: De leerlingen oefenen het optel-
len van meer lastige getallen tot 1000 met be-
hulp van verschillende strategieën.

Observatie
	Kan de leerling drie mooie getallen tot 100 

optellen met behulp van de splitsstrategie  
(45 + 65 + 95)?

	Kan de leerling het kolomsgewijs optellen 
met drie mooie getallen tot 1000 noteren?

Reflectie
Oefenboek , opdracht : De leerlingen vertel-
len hoe ze handig een vermenigvuldigsom uitre-
kenen. Hoe hebben zij de deelsommen gevon-
den?.

Oefenboek pagina 37

Doel
Automatiseren van optellen, aftrekken, verme-
nigvuldigen en delen.

Suggesties voor hulp
Bij opdracht 3: De leerlingen vertellen op welke 
manier zij hebben gerekend bij sommen die sa-
menhang hebben. Welke som heb je eerst uitge-
rekend? Welke som heb je met behulp van deze 
som handig uitgerekend? Heb je verdubbeld 
(gehalveerd) of opgeteld (afgetrokken)?
Bij opdracht 4: De leerlingen vertellen op welke 
manier zij hebben gerekend bij sommen die sa-
menhang hebben. Welke som heb je eerst uitge-
rekend? Welke som heb je met behulp van deze 
som handig uitgerekend? Heb je verdubbeld 
(gehalveerd) of opgeteld (afgetrokken)?

Observatie
	Kan de leerling optellen en aftrekken met 

mooie getallen tot 1000?
	Kan de leerling tot 1000 vermenigvuldigen en 

delen met lastige getallen tot 100?

Reflectie
Oefenboek , opdracht : De leerlingen vertel-
len wat zij handig vinden om de vermenigvul-
digsommen uit te rekenen (eerst 10 ×, 20 ×, met 
behulp van de samenhang). Hoe hebben zij de 
deelsommen gevonden?



• zelfstandig werken
• instructie in kleine groep
 45 min.

reflectie
10 min.

instructie
5 min.
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D o e l

Herhaling van de inhoud van 
de lessen 4, 9 en 14.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
Doe-activiteit 1:
	bordmeetlat
	per leerling een liniaal
	korte voorwerpen, bijvoor-

beeld potlood, bordkrijt, 
schroef, punaise

Doe-activiteit 2:
	per leerling een strook 

papier van 1 meter en een 
kortere strook

	rode stift
Oefenboek pagina 38:
	voorwerpen als in oefen-

boek, opdracht 1
	per leerling een liniaal
Oefenboek pagina 39:
	kladblaadjes
	strook papier van 1 meter

L e s v e r l o o p

Les 1� • Samen en alleen
toetsopdracht 7 toetsopdracht 9

Voor extra oefenstof bij toetsopdracht 11,
zie  en oefenboek, les 14, opdracht 1 en 2.

Voor extra oefenstof bij toetsopdracht 12, 
zie  en oefenboek, les 14, opdracht 3 en 4.

toetsopdracht 11 toetsopdracht 12

Doe-activiteit 1

Doel
Verkennen van het precies meten en noteren 
van lengte in millimeters.

Beschrijving
Begin met de bordmeetlat. Hoe lang is de meet-
lat? Hoeveel centimeters zitten in 1 meter? In 2 
meter? Laat eventueel de lengte of breedte van 
de klas opmeten. Hoe lang is de klas in meters? 
In centimeters? Hoe schrijf je dat op? De leerlin-
gen nemen hun liniaal. Hoe lang is de liniaal? 
Wat betekenen de getallen bij de grote streep-
jes? Hoeveel kleine streepjes zie je van 0 tot 1? 
Hoe noem je deze streepjes? Laat voorwerpen 
meten en het resultaat in millimeters noteren. 
Geef tot slot enkele lengtes in millimeters en 
centimeters. Bijvoorbeeld: Teken een lijn van 5 
millimeter, van 5 centimeter, van 10 millimeter, 
van 1 centimeter enzovoort. De leerlingen verge-
lijken de lijnen in millimeters en centimeters.

Suggesties voor hulp
	De leerlingen meten verschillende voorwer-

pen en noteren het meetresultaat in milli-
meters. Maak eventueel een tabel waarin de 
leerlingen de voorwerpen en meetresultaten 
noteren.

	De leerlingen schrijven de maten voluit als 
millimeter, centimeter en meter.

Observatie
	Kan de leerling een lengte precies meten in 

meters en centimeters?
	Kan de leerling vertellen wat de relatie is tus-

sen meters en centimeters?

Doe-activiteit 2

Doel
Verkennen van de relatie tussen hele getallen, 
breuken en decimale getallen bij het meten van 
lengte.

Beschrijving
Verdeel de leerlingen in groepjes van drie à vier 
leerlingen. De leerlingen vouwen kleine stroken 
door de helft. Hoeveel stukken heb je? Doe dit 
ook met een kwart. Hoe schrijf je een half en 
een kwart met getallen? Hoe ziet 1/5 strook eruit? 
En 1/10? Wat heeft 1/10 met 1/5 te maken? De leer-
lingen markeren met een rode streep de helft 
op stroken van 1 meter. Hoe lang is elk stuk in 
centimeters? Doe dit ook met een kwart, 1/5, 1/10 
en 1/100. Hoe bereken je steeds het aantal meters? 
Herhaal dan de doe-activiteit van les 9.

Suggesties voor hulp
	Houd het concreet door te vouwen en te 

tekenen. Ga over op de koppeling tussen 
breuken en een gegeven maat als de leerlin-
gen vlot breuken kunnen laten zien en met 
elkaar in verband kunnen brengen.

	Maak van de strook van 1 meter een dubbele 
getallenlijn. De leerlingen schrijven aan de 
bovenkant de breuken en aan de onderkant 
het aantal centimeters dat erbij past.

Observatie
	Kan de leerling een tiende (honderdste) van 

een meter uitleggen?
	Kan de leerling vertellen hoeveel een tiende 

(honderdste) van een meter is?
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Oefenboek pagina 38 en 39

Les 1� • Samen en alleen Herhaling en verrijking

Ruimte voor aantekeningen
Zelfstandig werken

Oefenboek pagina 38

Doel
Oefenen van het vergelijken van verschillende 
maten.

Suggesties voor hulp
Bij opdracht 1: De leerlingen meten concrete 
voorwerpen zoals in het oefenboek en noteren 
het resultaat onder de afbeelding.
Bij opdracht 2: De leerlingen vertellen bij elke 
afbeelding wat ze zich erbij voorstellen. Welke 
maat kies je? Waarom?

Observatie
	Kan de leerling precies meten in millimeters?
	Kan de leerling bij een gegeven lengte de 

passende maat kiezen?

Reflectie
Oefenboek , opdracht : Hoe weet je dat 
bijvoorbeeld een boom 12 meter hoog is en niet 
12 kilometer? De leerlingen beargumenteren 
hun keuze. Stuur aan op passende argumenten. 
Bijvoorbeeld: 12 kilometer is een afstand van de 
eigen woonplaats naar … Een boom kan niet zo 
hoog worden. Doe hetzelfde met de andere ma-
ten.

Oefenboek pagina 39

Doel
Oefenen van het toepassen van hele getallen, 
breuken en decimale getallen bij het precies 
meten van lengte.

Suggesties voor hulp
Bij opdracht 3: Wat betekent 1/2? En 1/4? Waar is 
dat op een strook papier van 1 meter?
Bij opdracht 4: Schrijf op een blaadje 0,60 meter. 
Waar is 0,60 op een strook papier van 1 meter? 
De leerlingen schrijven dit aan de onderkant 
van de strook. Herhaal indien nodig met andere 
decimale getallen uit opdracht 4. Laat daarna 
de breuken erbij schrijven. Waar komt 1/2? En 1/4? 
Enzovoort.

Observatie
	Kan de leerling vertellen wat de overeen-

komst is tussen bijvoorbeeld de notatie van 
een halve meter en een halve euro?

	Kan de leerling vlot de helft, een kwart, een 
tiende en een honderdste bepalen bij het me-
ten van lengte en het berekenen van mooie 
bedragen?

Reflectie
Oefenboek , opdracht : Wat is de overeen-
komst tussen het eerste en tweede blokmodel? 
Hoe zit dat met het derde model? Heeft dit 
blokmodel een relatie met het eerste of tweede 
model? Hoezo?



• zelfstandig werken
• herhalingstoets in kleine groep
 45 min.

reflectie
10 min.

instructie
5 min.
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D o e l

Herhaling van de inhoud van 
de lessen 5 en 10.

I n s t r u c t i e

Als u met de leerlingen de 
herhalingstoets wilt afnemen, 
dan kunt u dat nu doen.

V o o r b e r e i d i n g

Voor deze les hebt u nodig:
 
Doe-activiteit 1:
	per leerling een raster van  

10 × 10 hokjes
Doe-activiteit 2:
	huis van Lego
	tekenpapier
	foto van een huis in aan-

bouw met een betonnen 
vloer

Oefenboek pagina 40:
	fiches
	per tweetal een dobbel-

steen
	per leerling 20 fiches in een 

eigen kleur

L e s v e r l o o p

Les �0 • Spel
toetsopdracht 8 toetsopdracht 10

Doe-activiteit 1

Doel
Verder verkennen van een route bepalen in een 
plattegrond met behulp van coördinaten.

Beschrijving
Herhaal de doe-activiteit van les 5.

Suggesties voor hulp
	Geef de leerlingen een raster van 10 × 10. 

Laat hen de letters en getallen erbij schrijven 
zoals bij een plattegrond. Doe dan oefenin-
gen in het toepassen van de coördinaten. 
Bijvoorbeeld: Kleur vak A 1, B 2, C 5.

	Laat de leerlingen uit hun werkboek van blok 
6-3, les 10, opdracht 1 erbij nemen. Waar heb 
je de gebouwen en dergelijke getekend? 
Welke coördinaten passen erbij?

Observatie
	Kan de leerling op een raster van 10 × 10 de 

gegeven coördinaten correct interpreteren?
	Kan de leerling met behulp van gegeven 

coördinaten een gebouw of straat vinden op 
een eenvoudige plattegrond?

Doe-activiteit 2

Doel
Verder verkennen van plattegronden van driedi-
mensionale gebouwen.

Beschrijving
Zet het huis van Lego op een tafel voor de klas. 
De leerlingen zitten in een kring om het huis van 
Lego. Zij beschrijven een kant van het huis. Wel-
ke kant heb je beschreven? Is dit de voorkant? 
Achterkant? Zijkant? Hoe weet je dat? De leerlin-
gen tekenen hierna van hun eigen huis de voor-, 
achter- en zijaanzichten. Laat ze hun tekening 
toelichten. Hoe ziet de vloer van dit huis eruit? 
Waarom denk je dat? Laat hen de vloer sche-
matisch tekenen. Laat ze indien mogelijk hun 
huis nabouwen van Lego. Hoe ziet de onderkant 
eruit? De leerlingen tekenen de onderkant na 
en vergelijken deze tekening met de eerste teke-
ning. Wat zijn de overeenkomsten of verschillen? 
Hoe komt dat? Herhaal hierna de doe-activiteit 
van les 10.

Suggesties voor hulp
	Ga met de leerlingen naar een wijk in aan-

bouw. Waar zien ze de vloeren? Hoe zal het 
huis eruit gaan zien?

	Geef de leerlingen een foto van een beton-
vloer van een huis in aanbouw. Laat ze een 
tekening maken van de voorkant, de achter-
kant en de zijkanten van het huis.

Observatie
	Kan de leerling bij een speelgoedhuis aanwij-

zen wat de voor-, achter- en zijkanten zijn?
	Kan de leerling van het eigen huis de voor-, 

achter- en zijkanten tekenen?
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Oefenboek pagina 40

Les �0 • Spel Herhaling en verrijking

Ruimte voor aantekeningen

spel

Zelfstandig werken

Oefenboek en oefenboek  pagina 40

Doel
Oefenen van het vlot rekenen met tijd.

Beschrijving
De leerlingen spelen het spel in tweetallen. Zij 
hebben samen een dobbelsteen en ieder 20 fi-
ches in een eigen kleur nodig. De spelers leggen 
steeds op een spreekwolk en een klok, die samen 
een uur maken, een fiche. De speler die het eerst 
zes fiches op een rij heeft, is de winnaar.

Suggesties voor hulp
De leerlingen spelen het spel eerst zonder reke-
ning te houden met 3 op een rij. Wie kan op de 
meeste vakken een fiche leggen? Voeg daarna 3 
op een rij weer toe.

Observatie
	Kan de leerling vlot een gegeven aantal mi-

nuten aanvullen tot een heel uur?
	Maakt de leerling handig gebruik van de spel-

regels om te voorkomen dat de tegenspeler 
wint?

Reflectie
Spel: Oefen enkele samenstellingen van een uur. 
Bijvoorbeeld: Hoeveel minuten nog vanaf 35? 
45? 15? 22? 31? Ga dan in op de tactiek om het 
spel te winnen. Houd je de zetten van de tegen-
speler in de gaten? Wat doe je ermee? Lukt het 
om de tegenspeler te dwarsbomen?

Vraag de leerlingen hun 
eigen geboortekaartje 
mee te nemen. Deze 
worden gebruikt in les 4 
van het volgende blok.
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