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141: OVERVLOEDIGE GETALLEN (nieuwe leerstof)
Zoek alle delers van deze getallen en tel de delers op (maar het getal zelf niet erbij optellen). Zet een
a als het volmaakt is en een als het getal gebrekkig is.

erbij als het getal overvloedig is, een

142: GELD: AFRONDEN (nieuwe leerstof) . Rond af op euro.
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143: STAARTDELING AFRONDEN OP 1 DECIMAAL (nieuwe leerstof). Maak de delingen hieronder en op de achterkant van het 1e blad.
Vul hier de afgeronde uitkomsten (quotiënten) in:

2418,15 : 7 =
3653,36 : 8 =

5109,48 : 9 =
3524,4 : 15 =

144: AFTREKKING EN OPTELLING (herhaling).

1234,567 – 234,568
1234,567 – 777,778

1,02 + 34,56 + 789 + 0,9 + 87,65 + 4,32 + 1 + 81,55
789 + 81,64 + 0,8 + 4,32 + 1,02 + 34,56 + 87,65 + 1

145: DEELBAARHEID (herhaling)
Deelbaar door →
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146: TRAPVERMENIGVULDIGINGEN (herhaling).
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147: BREUKEN + - X : (herhaling) Schrijf zelf de breuken op met een horizontale breukstreep.

32/3 +-x: 23/4

148: METRIEK STELSEL: omrekenen (herhaling.
Zet de opgaven in het raster in en zet de komma op de juiste plaats of vul aan met nullen als dat nodig is:

2,683 kg = ……………………………… g
2675 mg = ……………………………… g
T

236,25 hm = ……………………………… dm
6767 cm = ……………………………… m
kg
km

hg

dag

hm

dam

hl

dal

g
m
l

5,25 hl = ……………………………… l
5252 dl = ……………………………… hl
dg

cg

mg

dm

cm

mm

dl

cl

ml

149: REKENDICTEE “NIEUWJAAR”. De tekst van dit dictee vooraf goed oefenen! De gedicteerde tekst staat in het groen.

Op de hoeveelste dag na Kerstmis vieren we Nieuwjaar? ………………….………….…………. dag
Op de hoeveelste dag na Nieuwjaar valt Kerstmis in 2015? ………………….………….…………. dag
Op de hoeveelste dag na Nieuwjaar valt Kerstmis in 2016? ………………….………….…………. dag
Van 1 december 2014 tot 1 maart 2015 (1 maart niet meegeteld) zijn ………………….………….…………. dagen.
Het tweede trimester loopt van 5 januari 2015 tot en met 3 april 2015.
Hoeveel dagen zijn dat? ………………….………….…………. dagen Hoeveel schooldagen zijn dat? ………………….………….…………. schooldagen
De kerstvakantie begint op maandag 22.12.2014 om 0 uur en eindigt op vrijdag 02.01.2015 om 24 uur.
Hoeveel uren vakantie zijn dat? ………………….………….…………. uren
Hoeveel minuten vakantie zijn dat? ………………….………….…………. minuten
Hoeveel seconden vakantie zijn dat? ………………….………….…………. seconden
Hoeveel keer slaat de klok om middernacht? ………………….………….…………. keer
De klok slaat ’s middags 12 keer. Elke slag duurt 3 seconden. Hoe lang duurt het slaan van de klok? …………….sec.
Hoe laat is het als de klok gedaan heeft met slaan?

………………….………….………….

Een etmaal duurt 24 uur. Is de tijdspanne tussen 7.28 uur ’s morgens en 20.27 uur ’s avonds kleiner, groter
of gelijk aan een etmaal? ………………….………….…………..
150: VIJFSTER IN 3D. Op een tekenblad een vijfster tekenen, uitknippen, rillen en vouwen.
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