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321: HALVE REGEL VAN DRIE. Vul het schema in.  

250 bladen papier wegen 1500 gram 
 

 12 tubes tandpasta kosten 54 euro 

 
 1 blad papier weegt:  
 
 

  
1 tube tandpasta kost:  

   

7 tafels tegen elkaar meten 9,8 meter 
 

 15 flacons bevatten samen 11,25 liter afwasmiddel 

 
1 tafel meet:  
 
 

  
1 flacon bevat:  

  

322: PROCENTEN  

Als je op een toets 5 op 10 hebt, dan heb je                        %. Als je op een toets 8 op 10 hebt, dan heb je                  %. 

Als je op een toets 3 op 10 hebt, dan heb je                        %. Als je op een toets 9,5 op 10 hebt, dan heb je               %. 

Als je op een toets 7,5 op 10 hebt, dan heb je                     %. Als je op een toets 10 op 10 hebt, dan heb je                %. 

Als je op een toets 6 op 10 hebt, dan heb je                        %. Als je op een toets 40 op 50 hebt, dan heb je                %. 
 

323: DEELBAARHEID Vul in met 1 of 0. (1 = deelbaar – 0 = niet deelbaar) 
Deelbaar door → 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 25 100 De 

totale 
som 

is 
24.696                

96.456                

OPTELLEN →                

 

324: SCHAAL 

SCHAAL IN WERKELIJKHEID =                    cm IN WERKELIJKHEID =                    m IN WERKELIJKHEID =                      km 

1/100 1 cm =                               cm =                                        m =                                           km 

1/1.000 1 cm =                               cm =                                        m =                                           km 

1/100.000 1 cm =                               cm =                                        m =                                           km 

1/1.000.000 1 cm =                               cm =                                        m =                                           km 

1/2.000.000 1 cm =                               cm =                                        m =                                           km 
 

325: STAARTDELINGEN. Maak de staartdeling en rond af op 2 decimalen. Je moet dus tot 3 cijfers na de komma uitrekenen.  

2 8 1 , 4 8 0 4   | 2,4             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 5 0 , 6 1 7 3    |0,13  3 5 5 5 , 5 6     | 16 

Afgerond = 
 

 Afgerond =  Afgerond = 
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326: BRUTO, TARRA, NETTO.  Vul het ontbrekende getal in. 

 BRUTO TARRA NETTO 

850 g 25 g  

1250 kg 250 g  

 10 g 500 g 

20 t  15 t 
 

327: TOVERVIERKANT. Vul de getallen van 1 tot en met 9 in en tel rijen, kolommen en diagonalen op. Doe dit daarna ook met het dubbel, het 

drievoud, het viervoud en het vijfvoud van de getallen 1 tot en met 9.  De manier waarop de getallen ingevuld worden, krijg je in de klas.  

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                           
 

 

 

328: KWADRATEN OPTELLEN EN AFTREKKEN. Deze opgave maken we gezamenlijk in de klas. Gebruik de achterkant van blad 1.  

 

329: JAPANSE VERMENIGVULDIGING. De opgaven en het materiaal krijg je in de klas. Teken elke opgave op de achterkant van dit blad. Controleer door de 

vermenigvuldiging op de gewone manier te maken.  

 

330: ZELF OVERHORINGSOPGAVEN MAKEN. Maak een reeks van 10 opgaven over rekenen of Frans of aardrijkskunde of een ander vak. Zet dit op de computer 

in Teach2000 

Op het bureaublad klik je 2x op het icoontje Teach2000.  

Tik de vraag, druk op de TAB-toets , tik het antwoord. 

Doe dit zo voor de 10 opgaven.  

Druk op OMLAAG  in het vakje rechts op het scherm.  

Druk op OPSLAAN  en geef de toets een naam (je voornaam + naam van de oefening). 

Druk op OVERHOREN   en maak de oefening.  

Oefen enkele keren en probeer zo snel mogelijk de vragen correct in te vullen.  

Noteer telkens de score en de tijd.  

 

 


