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WISKUNDE 5e KLAS VRIJDAG 17 OKTOBER 2014
61: DEELBAARHEID DOOR 15 (nieuwe leerstof). Op dit blad invullen.
Een getal is deelbaar door 15 als het deelbaar is door 3 én door 5.
Of: als het getal eindigt op 0 of 5 en de som van de cijfers gelijk is aan 3, 6 of 9.
Invullen met I of 0 (I = ja, 0 neen)
Deelbaar door →
3
5
15
75
450
1 287
30 000
25
Deelbaar door →

2

3

4

5

6

8

10

12

15

648
24 680
185
62: STAARTDELINGEN MET EEN KOMMA IN HET DEELTAL EN IN DE DELER (nieuwe leerstof). In het schrift.
De uitleg wordt in de klas gegeven, maar vind je ook HIER.
Maak deze opgaven als staartdeling:
2036,85 : 1,5 = in het schrift
39,488 : 1,6 = in het schrift
3,98752 : 1,7 = in het schrift
Vermenigvuldig D en d met 10 zodat de komma uit d verdwijnt. (D = deeltal; d = deler).
Schrijf eerst de tafel van 15 op en maak dan de staartdeling.
Schrijf dan eerst de tafel van 16 op en maak de staartdeling.
Schrijf dan eerst de tafel van 17 op en maak de staartdeling.

63: GEMENGDE GETALLEN OPTELLEN (nieuwe leerstof). In het schrift.
De uitleg komt volgende vrijdag op het bord of klik HIER
De opgaven staan hieronder of vind je door HIER te klikken.

2 3/10 + 1 4/5 = in het schrift
1 5/9 + 2 2/3 = in het schrift
2 ¾ + 3 1/6 = in het schrift
1 1/8 + 1 5/6 = in het schrift
64: RECHTHOEKEN TEKENEN. LENGTE EN BREEDTE ZIJN OPGEGEVEN (nieuwe leerstof). In het schrift.
Een rechthoek heeft 4 zijden. Twee even lange LENGTES en twee even lange BREEDTES.
Gebruik de lijnen van je ruitjesschrift als hulplijnen om lengtes en breedtes te tekenen.
Teken de lijnen eerst met schetspotlood heel zacht en laat ze doorlopen door de hoekpunten.
Werk af met kleurpotlood en stop bij de hoekpunten.
Teken de volgende rechthoeken:
Rechthoek Alfa →
Lengte = 10 cm
Breedte = 7 cm
De omtrek = ? in het schrift
Rechthoek Bèta →
Lengte = 0,2 m
Breedte = 0,1 m
De omtrek = ? in het schrift
Rechthoek Gamma →
Lengte = 1,5 dm Breedte = 0,5 dm
De omtrek = ? in het schrift
Rechthoek Delta →
Lengte = 2,2 cm Breedte = 2 cm
De omtrek = ? in het schrift
65: SCHRIJF DE GETALLEN (herhaling). Op dit blad invullen.

5HD – 4TD – 3D – 2H – 0T – 1E – 2t – 3h – 4d
=
1M – 0HD – 1D – 0D – 1H – 0T – 1E – 0t – 0h – 1d =
2TD – 3H – 4E – 5D – 0T – 5d – 4h – 3t
=
66: BREUKEN OPTELLEN, AFTREKKEN, VERMENIGVULDIGEN en DELEN (herhaling). In het schrift.
De opgaven staan hieronder of vind je door HIER te klikken.
6/8 + ¾ = in het schrift

6/8 – ¾ = in het schrift
6/8 x ¾ = in het schrift
6/8 : ¾ = in het schrift
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67: INHOUDSMATEN OMREKENEN. Op dit blad invullen.

Schrijf de getallen eerst in de kolom hieronder, en vul dan het antwoord in.

5 260 cg =
3 250 568 g =
350 589,75 g =
6,543 t =
(100 kg)

t (ton)

(10 kg)

g
t
mg
g
kg

hg

dag

g

dg

cg

mg

68: AANVULLEN TOT 1 (herhaling). Op dit blad invullen.

0,56 + ……………… = 1
0,03 + ……………… = 1
0,98 + ……………… = 1

0,009 + ………………………… = 1
0,999 + ………………………… = 1
0,099 + ………………………… = 1

0,89 + ………………………… = 1
0,11 + ………………………… = 1
0,001 + ………………………… = 1

69: VIERKANTEN TEKENEN en OMTREK BEREKENEN (herhaling). In het schrift.
Vierkant Epsilon: Z = 0,45 dm
De omtrek = ? in het schrift
Vierkant Zeta:
Z = 0,01 m
De omtrek = ? in het schrift
Vierkant Eta:
Z = 5,5 cm
De omtrek = ? in het schrift
70: REKENDICTEE “VIERDAAGSE VAN WALLONIË’. Op dit blad invullen.
De tekst van dit dictee vooraf goed oefenen!
Het gaat in dit dictee naast de rekenopgaven ook om de correcte spelling van de geografische namen in het Frans.
Bij het dictee op vrijdag 17/10/14 wordt slechts een gedeelte gedicteerd. De meeste namen van de steden (in het Frans) in de lijst
hieronder komen echter wel in het dictee voor. Het is dus nodig om deze namen goed te oefenen.
Vragen 7 en 8 beantwoord je met gebruik van de site http://distancecalculator.globefeed.com/Country_Distance_Calculator.asp
De antwoorden op vragen 9 en 10 vind je op Wikipedia.
De vrouwelijke junioren van de Belgische Wielerbond rijden de Vierdaagse van Wallonië.
1e dag: Tournai – Waremme
via
Nivelles:
175,9 km
2e dag: Waremme – Arlon
via
Verviers en Bastogne:
177,2 km
3e dag: Arlon – Dinant:
113 km
4e dag: Dinant – Namur
via
Mons:
168 km

Vraag 1: Hoeveel km leggen de dames in totaal af? →
Vraag 2: Hoeveel km heeft de junior afgelegd die halfweg opgeeft? →
Vraag 3: Van Doornik tot Namen is slechts 118 km. Hoeveel omweg hebben de renners afgelegd? →
Vraag 4: Hoe heten deze negen Waalse steden in het Nederlands? Schrijf ze op de achterkant van blad 1.
Vraag 5: Hoe heet de stad Luik in het Frans en in het Duits? →
Vraag 6: Luik ligt aan de samenvloeiing van twee rivieren. Welke rivieren zijn dat?
→

1:

2:

Vraag 7: Hoe ver (km) ligt Luik van de Nederlandse stad Maastricht? →
km
Vraag 8: Hoe ver (km) ligt Luik van Antwerpen? →
km
Vraag 9: Welke autoweg (nummer) leidt van Luik naar Antwerpen? →
Vraag 10: Hoe heet het grootste deel van de autoweg tussen Luik en Antwerpen? (hint: het is de naam van
een koning). →

OEFENEN MET TEACH2000
Maak de volgende oefeningen minstens 1 keer per dag. Schrijf telkens de score en de tijd op. Wie met Windows werkt en Teach2000 op de
computer heeft geïnstalleerd kan de oefeningen downloaden door erop te klikken. Voor Mac-gebruikers zoek ik nog een oplossing.
DUBBEL-01-(dubbels-binaire-getallen).t2k
MTRK-02-(metriek-stelsel-herleidingen-zonder-komma-20-opgaven-reeks-1).t2k
HALF-01-(halveren-even-getallen-tot-100).t2k
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