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Blok 4 | Les 1

2

LESDOEL

De leerling oefent verdelen en 

opdelen van kleine hoeveelheden.

Instructie:

• verdelen op basis van getallen;

• een verdeelsituatie herkennen bij 

een context.

Vervolg op:

• begrijpen wat verdelen is.

Didactische aandachtspunten:

• Het verdelen van hoeveelheden 

hebben de leerlingen al een aantal 

keer geoefend. In deze les wordt 

OVER DE OPGAVEN

Opgave 2

Basis: De leerlingen verdelen de ballen en kegels over de 

gegeven aantallen hoepels. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar met andere sommen. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis, maar met andere sommen.

Opgave 3

Basis: De leerlingen verdelen de stickers over de gegeven 

aantallen kinderen en schrijven de aantallen per kind op. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar het aantal stickers is 

vermeld zonder een afbeelding van de gestructureerde 

hoeveelheden. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 4

Basis: De leerlingen verdelen de blokken, ballen, ringen en 

kegels over de gegeven aantallen kinderen, en schrijven de 

aantallen per kind op. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis, maar met minder sommen.

Opgave 5

Basis: De leerlingen verbinden de aantallen kinderen met de 

aantallen auto’s en bakfietsen. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar de leerlingen vullen zelf 

de aantallen kinderen en de aantallen auto’s in. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 6 | signaalopgave

Basis: De leerlingen vullen de aantallen kinderen en 

aantallen auto’s in. 

Plus:  De leerlingen verdelen de pylonen, hoepels, blokken 

en ballen per kind, per tweetal en per team. 

Maat: De leerlingen verdelen de tennisballen, voetballen en 

hoepels over de gegeven aantallen kinderen, en vullen in de 

laatste kolom de hoeveelheid kinderen in.

2

Blok 4  LES 1

Nu jij!
1

Verdeel.
2

lesdoel
Ik oefen verdelen.

Verdeel en vul in.
3

30 ballen verdelen over 
3 hoepels:

20 kegels verdelen over 
4 hoepels:

60 ballen verdelen over 
3 hoepels:

40 kegels verdelen over 
4 hoepels:

90 ballen verdelen over 
3 hoepels:

80 kegels verdelen over 
4 hoepels:

per hoepel: 10  ballen.

per hoepel: 5  kegels.

per hoepel: 20  ballen.

per hoepel: 10  kegels.

per hoepel: 30  ballen.

per hoepel: 20  kegels.

2

2

4

4

5

5

10

10

10

20

4

8

5

10

2

4

20 pylonen 40 hoepels 80 blokken 100 ballen

Verdeel over 
10 kinderen:

ieder kind 2 ieder kind 4 ieder kind 8 ieder kind 10 

Verdeel over 
20 kinderen:

ieder kind 1 ieder kind ieder kind 4 ieder kind 5 

Verdeel over 
5  kinderen:

ieder kind 4 ieder kind 8 ieder kind 16 ieder kind 20
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3

Vul in.
6

Verdeel.
4

Maak vast.
5

Verdelen over 5 
kinderen:

Verdelen over 
10 kinderen:

Verdelen over 
20 kinderen:

40 blokken 8  blokken 
per kind

4  blokken 
per kind

2  blokken 
per kind

100 ballen 20  ballen 
per kind

10  ballen 
per kind

5  ballen 
per kind

60 ringen 12  ringen 
per kind

6  ringen 
per kind

3  ringen 
per kind

80 kegels 16  kegels 
per kind

8  kegels 
per kind

4  kegels 
per kind

1 auto 2 auto’s 4  auto’s 5  auto’s

4 kinderen 8  kinderen 16 kinderen 20 kinderen

1 auto 10  auto’s 5  auto’s 6  auto’s

3  kinderen 30 kinderen 15  kinderen 18 kinderen

10 kinderen

12 kinderen

1 auto

3 bakfi etsen 20 bakfi etsen

5 bakfi etsen 4 bakfi etsen

10 bakfi etsen

2 auto’s 10 auto’s 6 auto’s 5 auto’s

5 kinderen

15 kinderen

50 kinderen

60 kinderen

25 kinderen

9 kinderen

30 kinderen

30 kinderen
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BASIS Blz. 2-3

2

Blok 4  LES 1

Nu jij!
1

Verdeel.
2

lesdoel
Ik oefen verdelen.

Verdeel en vul in.
3

30 ballen verdelen over 
3 hoepels:

100 ballen verdelen over 
5 hoepels:

60 ballen verdelen over 
3 hoepels:

40 kegels verdelen over 
4 hoepels:

50 ballen verdelen over 
5 hoepels:

80 kegels verdelen over 
4 hoepels:

per hoepel: 10  ballen.

per hoepel: 20  ballen.

per hoepel: 20  ballen.

per hoepel: 10  kegels.

per hoepel: 10  ballen.

per hoepel: 20  kegels.

totaal: 20 stickers

2

10
4

5
5

4
10

2

totaal: 40 stickers

2

20
4

10
5

8
10

4

totaal: 60 stickers

2

30
4

15
5

12
10

6

20 pylonen 40 hoepels 80 blokken 100 ballen

Verdeel over 
10 kinderen:

ieder kind 2 ieder kind 4 ieder kind 8 ieder kind 10 

Verdeel over 
20 kinderen:

ieder kind 1 ieder kind 2 ieder kind 4 ieder kind 5 

Verdeel over 
5  kinderen:

ieder kind 4 ieder kind 8 ieder kind 16 ieder kind 20
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3

Verdeel en vul in.
6

Verdeel.
4

Vul in.
5

in elke auto 4 kinderen

in elke auto 3 kinderen

20 pylonen 40 hoepels 60 blokken 80 ballen

per kind
1 per kind 2 3 4

per tweetal
2 4 6 per tweetal 8

per team

4 8 per team 12 16

Verdelen over
5 kinderen:

Verdelen over 
10 kinderen:

Verdelen over 
20 kinderen:

40 blokken 8  blokken 
per kind

4  blokken 
per kind

2  blokken 
per kind

100 ballen 20  ballen 
per kind

10  ballen 
per kind

5  ballen 
per kind

60 ringen 12  ringen 
per kind

6  ringen 
per kind

3  ringen 
per kind

80 kegels 16  kegels 
per kind

8  kegels 
per kind

4  kegels 
per kind

1 auto 2 auto’s 4  auto’s 5  auto’s

4 kinderen 8  kinderen 16 kinderen 20 kinderen

1 auto 10  auto’s 5  auto’s 6  auto’s

3  kinderen 30 kinderen 15  kinderen 18 kinderen

20
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PLUS Blz. 2-3

2

Blok 4  LES 1

Nu jij!
1

Verdeel.
2

lesdoel
Ik oefen verdelen.

Verdeel en vul in.
3

30 ballen verdelen over 3 hoepels:

per hoepel: 10  ballen.

50 pylonen verdelen over 5 hoepels:

per hoepel: 10  pylonen.

60 ballen verdelen over 3 hoepels:

per hoepel: 20  ballen.

40 pylonen verdelen over 4 hoepels:

per hoepel: 10  pylonen.

2

2

4

4

5

5

10

10

10

20

4

8

5

10

2

4

20 pylonen 40 hoepels 80 blokken 100 ballen

Verdeel over 
10 kinderen:

ieder kind 2 ieder kind 4 ieder kind 8 ieder kind 10 

Verdeel over 
20 kinderen:

ieder kind 1 ieder kind 2 ieder kind 4 ieder kind 5 

Verdeel over 
5  kinderen:

ieder kind 4 ieder kind 8 ieder kind 16 ieder kind 20
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3

Vul in.
6

Vul in.
4

Maak vast.
5

40 tennisballen
20
voetballen

30
hoepels

Verdelen over 
2 kinderen:

20  tennisballen 10  voetballen 15  hoepels

Verdelen over 
5 kinderen:

8  tennisballen 4  voetballen 6  hoepels

Verdelen over 
10  kinderen:

4  tennisballen 2  voetballen 3  hoepels

Verdelen over 10 kinderen: Verdelen over 20 kinderen:

20 blokken 2  blokken per kind 1  blok per kind

40 ballen 4  ballen per kind 2  ballen per kind

60 hoepels 6  hoepels per kind 3  hoepels per kind

10 kinderen

12 kinderen

1 auto

3 bakfi etsen 20 bakfi etsen

5 bakfi etsen 4 bakfi etsen

10 bakfi etsen

2 auto’s 10 auto’s 6 auto’s 5 auto’s

5 kinderen

15 kinderen

50 kinderen

60 kinderen

25 kinderen

9 kinderen

30 kinderen

30 kinderen
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MAAT Blz. 2-3
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Les 1

3

het verdelen op basis van getallen 

geoefend. Leg steeds het verband 

met de context en maak een 

tekening om de deelsituatie uit te 

beelden, als dit nodig is. 

Materiaal:

• 20 fiches (per leerling extra 

instructie).

LET OP: deze les bevat een signaal

opgave. Signaalopgaven zitten in elke 

eerste en derde les. Deze opgave is 

een opgave van een opvolgend 

niveau. De opgaven zijn te herkennen 

aan het vuurtoren symbool. Dit 

betekent dat de maatleerlingen een 

basisopgave maken, de basis

leerlingen en plus leerlingen maken 

een plusopgave.

LES 1

INSTRUCTIE

De leerling oefent verdelen en opdelen van kleine 

hoeveelheden.

• Bekijk de afbeelding met de leerlingen. Vraag hoeveel 

broodjes er op de bakplaat liggen en hoe je dat kunt 

uitrekenen. 

• Vertel dat de broodjes in manden worden gedaan en dat 

er 20 broodjes in 1 mand passen. Vraag de leerlingen 

hoeveel manden er nodig zijn en laat hen uitleggen hoe 

ze dit hebben berekend.

• Bekijk met de leerlingen de afbeelding op het digibord.

• Laat de leerlingen een contextsom bij de afbeelding 

bedenken. 

• Bespreek na. Laat de leerlingen uitleggen hoe ze gedacht 

en gerekend hebben.

• Bekijk met de leerlingen de afbeelding op het digibord.

• Laat de leerlingen een contextsom bij de afbeelding 

bedenken.

• Bespreek na. Laat de leerlingen uitleggen hoe ze gedacht 

en gerekend hebben.

• Bekijk met de leerlingen de afbeelding op het digibord.

• Laat de leerlingen een contextsom bij de afbeelding 

bedenken.

• Bespreek na. Laat de leerlingen uitleggen hoe ze gedacht 

en gerekend hebben.

BEGELEIDE INOEFENING | OPGAVE 1 NU JIJ!

• Bekijk samen met de leerlingen opgave 1.

• Vul samen met de leerlingen de eerste kolom in.

• Maak tweetallen en laat hen samen de rest van de 

opgave maken. 

• Bespreek na. Bespreek de manieren waarop de leerlingen 

de opgave hebben opgelost.

VERWERKING

Zie 'Over de opgaven'. Bekijk de digitale opgaven via de 

cockpit.

EXTRA INSTRUCTIE | MAAT

• Besteed extra aandacht aan verdelen met behulp van 

fiches.

• Geef de leerlingen 20 fiches en laat hen daar 5 groepjes 

van maken. 

• Bespreek de manier waarop ze dit hebben gedaan. 

Besteed aandacht aan het leggen in rijen (voor het 

overzicht).

EXTRA INSTRUCTIE | PLUS

• Bekijk met de leerlingen de eerste som van opgave 2.

• Laat hen de opgave uitrekenen. Ze mogen kladpapier 

gebruiken. 

• Bespreek na. Besteed aandacht aan de manier waarop 

ze de som hebben uitgerekend.

REFLECTIE 

• Bespreek het lesdoel kort.

• In deze les hebben de leerlingen een hoeveelheid meestal 

in 5, 10 of 20 gelijke groepjes verdeeld. Vraag hen wat zij 

het gemakkelijkst vonden. Laat het antwoord uitleggen.

Bekijk het lesdoel op het digibord.

STRATEGIEËN

Splitsend delen

Bij het splitsend delen van 2 getallen splits je het eerste getal 

zo, dat je 2 eenvoudige deelsommen kunt maken. 

Vervolgens tel je de 2 uitkomsten bij elkaar op.

Delen met behulp van vermenigvuldigen

In Alles telt Q wordt delen met behulp van vermenigvuldigen 

aangeboden. De tafels zijn een hulpmiddel om de deeltafels 

te doorzien. Bij de som 42 : 6 = wordt bijvoorbeeld gevraagd 

naar de keersom die leerlingen hierin herkennen, namelijk  

6 x 7 = 42.
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Blok 4 | Les 2

4

OVER DE OPGAVEN | OEFENEN & HERHALEN

Opgave 2

Basis: De leerlingen vullen de aantallen in de tabellen in 

door te verdubbelen. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 3

Basis: De leerlingen vullen de aantallen in de tabellen in 

door te halveren. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 4

Basis: De leerlingen maken de getalrijen af door te 

verdubbelen en halveren. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis, maar met minder sommen en 

kortere getalrijen.

OVER DE OPGAVEN | VERWERKING

Opgave 5

Basis: De leerlingen verdelen de broodjes, koekjes en wafels 

over de gegeven aantallen groepjes. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar de hoeveelheden 

groepjes staan niet afgebeeld. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis, maar met minder sommen.

Opgave 6

Basis: De leerlingen verdelen de stickers over de gegeven 

aantallen groepjes. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar de hoeveelheden stickers 

en groepjes staan niet afgebeeld. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 7

Basis: De leerlingen verbinden de aantallen pennen met de 

juiste aantallen doosjes. 

Plus: De leerlingen vullen in hoeveel pakjes er nodig zijn voor 

de stiften en pennen. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

4

Vul in. 
2

Vul in.
3

Deze opgave maak je digitaal.1

Maak de rij af.
4

Blok 4  LES 2

Verdubbelen:

Halveren:

a

b

1 schaal 2 schalen 4 schalen

aardbeien 5 10 20
druiven 6 12 24
bessen 10 20 40

8 smoothies 4 smoothies 2 smoothies 1 smoothie

aardbeien 40 20 10 5
frambozen 24 12 6 3
kopjes yoghurt 16 8 4 2

16 smoothies 8 smoothies 4 smoothies 2 smoothies

bramen 48 24 12 6
frambozen 80 40 20 10
bessen 88 44 22 11

kralen 1 ketting 2 kettingen 4 kettingen

blauwe 3 6 12
rode 11 22 44
gele 12 24 48

1 blok 2 blokken 4 blokken

scharen 4 8 16
pennen 8 16 32
potloden 9 18 36

1 vaas 2 vazen 4 vazen

rozen 7 14 28
tulpen 13 26 52
lelies 15 30 60

2 4 8 16

5

6

10

12

20

24

40

48

8 16 32 64

9

7

18

14

36

28

72

56

4 8 16 32

12

3

24

6

48

12

96

24

24 12 6 3

80

48

40

24

20

12

10

6

16 8 4 2

88

72

44

36

22

18

11

9

64 32 16 8

96

32

48

16

24

8

12

4
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5

Maak vast.
7

Verdeel en vul in. 
5

Verdeel de stickers. 
6

lesdoel
Ik oefen verdelen.

per mandje: 10  broodjes.

per doosje: 5  koekjes.

per zakje: 10  koekjes.

Hoeveel stickers krijgt ieder groepje?

In 1 doosje zitten 3 pennen.

per mandje: 5  broodjes.

per doosje: 10  koekjes.

per zakje: 5  koekjes.

2

2

3

5

5

10

15

25

6

5

10

10

40 broodjes verdelen over 4 mandjes: 

25 koekjes verdelen over 5 pakjes:

30 wafels verdelen over 3 zakjes:

20 broodjes verdelen over 4 mandjes: 

50 koekjes verdelen over 5 pakjes:

15 wafels verdelen over 3 zakjes:

9 pennen

2 doosjes 7 doosjes

10 doosjes 3 doosjes

5 doosjes

6 pennen 21 pennen

15 pennen 30 pennen
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BASIS Blz. 4-5

4

Vul in. 
2

Vul in.
3

Deze opgave maak je digitaal.1

Maak de rij af.
4

Blok 4  LES 2

Verdubbelen:

Halveren:

a

b

1 schaal 2 schalen 4 schalen

aardbeien 5 10 20
druiven 6 12 24
bessen 10 20 40

8 smoothies 4 smoothies 2 smoothies 1 smoothie

aardbeien 40 20 10 5
frambozen 24 12 6 3
kopjes yoghurt 16 8 4 2

16 smoothies 8 smoothies 4 smoothies 2 smoothies

bramen 48 24 12 6
frambozen 80 40 20 10
bessen 88 44 22 11

kralen 1 ketting 2 kettingen 4 kettingen

blauwe 3 6 12
rode 11 22 44
gele 12 24 48

1 blok 2 blokken 4 blokken

scharen 4 8 16
pennen 8 16 32
potloden 9 18 36

1 vaas 2 vazen 4 vazen

rozen 7 14 28
tulpen 13 26 52
lelies 15 30 60

2 4 8 16

5

6

10

12

20

24

40

48

8 16 32 64

9

7

18

14

36

28

72

56

4 8 16 32

12

3

24

6

48

12

96

24

24 12 6 3

80

48

40

24

20

12

10

6

16 8 4 2

88

72

44

36

22

18

11

9

64 32 16 8

96

32

48

16

24

8

12

4
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5

Vul in.
7

Verdeel.
5

Verdeel de stickers. 
6

lesdoel
Ik oefen verdelen.

per mandje: 10  broodjes.

per doosje: 5  koekjes.

per zakje: 10  wafels.

per mandje: 5  broodjes.

per doosje: 10  koekjes.

per zakje: 5  wafels.

40 broodjes verdelen over 4 mandjes: 

25 koekjes verdelen over 5 pakjes:

30 wafels verdelen over 3 zakjes:

20 broodjes verdelen over 4 mandjes: 

50 koekjes verdelen over 5 pakjes:

15 wafels verdelen over 3 zakjes:

30 stickers
kinderen 2 3 5 10

stickers 15 10 6 3

40 stickers
kinderen 2 4 5 10

stickers 20 10 8 4

60 stickers
kinderen 2 4 3 5

stickers 30 15 20 12

1 pak 2 pakken 5 pakken 10 pakken

5  stiften 10 stiften 25 stiften 50 stiften

2 pakken 4 pakken 5 pakken 20 pakken

6 pennen 12 pennen 15 pennen 60 pennen
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PLUS Blz. 4-5

4

Vul in. 
2

Vul in.
3

Deze opgave maak je digitaal.1

Maak de rij af.
4

Blok 4  LES 2

Verdubbelen:

Halveren:

a

b

1 schaal 2 schalen 4 schalen

aardbeien 5 10 20
druiven 6 12 24
bessen 10 20 40

8 smoothies 4 smoothies 2 smoothies 1 smoothie

aardbeien 40 20 10 5
frambozen 24 12 6 3
kopjes yoghurt 16 8 4 2

16 smoothies 8 smoothies 4 smoothies 2 smoothies

bramen 48 24 12 6
frambozen 80 40 20 10
bessen 88 44 22 11

kralen 1 ketting 2 kettingen 4 kettingen

blauwe 3 6 12
rode 11 22 44
gele 12 24 48

1 blok 2 blokken 4 blokken

scharen 4 8 16
pennen 8 16 32
potloden 9 18 36

1 vaas 2 vazen 4 vazen

rozen 7 14 28
tulpen 13 26 52
lelies 15 30 60

2 4 8

5 10 20
6 12 24 8 16 32

9 18 3610 20 40 1 2 4
7 14 28

24 12 6

80 40 20
48 24 12 16 8 4

88 44 2240 20 10
36 18 9

8 4 2
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5

Maak vast.
7

Verdeel en vul in. 
5

Verdeel de stickers. 
6

lesdoel
Ik oefen verdelen.

per mandje: 10  broodjes.

per zakje: 10  wafels.

Hoeveel stickers krijgt ieder groepje?

In 1 doosje zitten 3 pennen.

per mandje: 5  broodjes.

per zakje: 5  wafels.

2

2

3

5

5

10

15

25

6

5

10

10

30 wafels verdelen over 3 zakjes: 15 wafels verdelen over 3 zakjes:

9 pennen

2 doosjes 7 doosjes

10 doosjes 3 doosjes

5 doosjes

6 pennen 21 pennen

15 pennen 30 pennen

40 broodjes verdelen over 4 mandjes: 20 broodjes verdelen over 4 mandjes: 
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MAAT Blz. 4-5

LESDOEL

De leerling oefent verdelen en 

opdelen van kleine hoeveelheden.

Automatiseren & memoriseren:

• optellen en aftrekken tot en met 10.

Herhalen:

• verdubbelen en halveren;

• gebruik van een eenvoudige 

verhoudingstabel.
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Les 2

5

LES 2

AUTOMATISEREN & MEMORISEREN

De leerlingen maken deze digitaal of op een kopieerblad.

OEFENEN & HERHALEN

Zie 'Over de opgaven'.

TERUGBLIK INSTRUCTIE VORIGE LES 

Bekijk het lesdoel uit de vorige les. 

De leerling oefent verdelen en opdelen van kleine 

hoeveelheden.

• Herhaal kort het lesdoel van de vorige les.

• Bekijk samen met de leerlingen de afbeelding op het 

bord.

• Maak de opgave samen met de leerlingen.

VERWERKING

Zie 'Over de opgaven'. Bekijk de digitale opgaven via de 

cockpit.

REFLECTIE

• Laat de leerlingen de klimkaart ‘Weerkaart’ invullen.

• Bespreek na. Vraag wat de leerlingen hebben ingevuld en 

waarom ze dat hebben gedaan.

Over de klimkaart ‘Weerkaart’:

• Doelgroep: groep 3-6.

• Bedoeling van de kaart: de bedoeling is dat leerlingen 

hun gevoel bij het onderwerp van les beschrijven, 

waardoor ook naar voren komt hoe de leerlingen 

rekenen, en wat zij moeilijk en makkelijk vinden.  

• Hoe werkt de kaart?: 

 - Bespreek de weerkaart met de leerlingen. Laat de 

leerlingen vervolgens nadenken over welk weertype het 

beste bij deze rekenles past. Meerdere antwoorden 

kunnen goed zijn. Het gaat om het verhaal erbij. 

 - Laat de leerlingen vervolgens in tweetallen uitwisselen 

hoe zij erbij zitten: ben je tevreden met deze emotie?

• Wanneer gebruik je de kaart?: de kaart kan zowel 

voorafgaand, als ter afsluiting van een les worden 

ingezet.

Bekijk hier de pagina’s van het basiswerkschrift op het 

digibord.

STRATEGIEËN

Delen

Delen begint bij Alles telt Q met hoeveelheden handelend in 

tweeën te delen of te splitsen, en vervolgens met hoeveel

heden op papier, met een lijnmodel of een rechthoekmodel 

met aandacht voor herhaald aftrekken. Daarna wordt de 

formele som behandeld, uitlopend in cijferend delen 

(kolomsgewijs, met grote happen en in groep 8 de ouder

wetse staartdeling). Vanaf het begin is er ook aandacht voor 

het splitsen in meer dan 2 groepen. Een hoeveelheid 

verdelen is een vorm van splitsen en hangt samen met het 

delen en het leren van breuken. Als een hoeveelheid in gelijke 

porties te verdelen is, spreken we van opdelen. In groep 4 

besteden we ook aandacht aan het verschil tussen opdelen 

en verdelen, niet direct qua terminologie naar de leerlingen, 

maar wel in de uitvoering van de les. De verdeelde hoeveel

heden samen zijn evenveel waard als het oorspronkelijke 

getal.

Een deelsom komt niet altijd precies uit. Dat wat overblijft, 

wordt ‘rest’ genoemd. Leerlingen leren dat sommen niet 

altijd precies uitkomen. Ze noteren de uitkomst van een som 

als 19 : 3 als ‘6 rest 1’. 

Bij delen biedt Alles telt Q ook analogie aan, bijvoorbeeld:

56 : 7

560 : 7

5600 : 7

Splitsend delen

Splitsend delen is het splitsen van het eerst getal van een 

deelsom in 2 getallen, zodat je 2 eenvoudige tafelsommen 

kunt maken. Vervolgens tel je de 2 uitkomsten bij elkaar op.

Delen met behulp van vermenigvuldigen

In Alles telt Q wordt delen met behulp van vermenigvuldigen 

aangeboden. De tafels zijn een hulpmiddel om de deeltafels 

te doorzien. Bij de som 42 : 6 = wordt bijvoorbeeld gevraagd 

naar de keersom die leerlingen hierin herkennen,  

namelijk 6 x 7 = 42.

Verwerken:

• verdelen op basis van getallen;

• een verdeelsituatie herkennen bij 

een context.

Materiaal:

• klimkaart ‘Weerkaart’  

(per leerling).
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Blok 4 | Les 3

6

OVER DE OPGAVEN

Opgave 2

Basis: De leerlingen maken de afbeelding met 

tangrampuzzelstukken en geven met lijnen aan hoe de 

stukken liggen. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 3

Basis: De leerlingen maken de afbeelding met 

tangrampuzzelstukken en geven met lijnen aan hoe de 

stukken liggen. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar er is geen puzzelstuk 

gegeven. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 4 | signaalopgave

Basis: De leerlingen maken zelf een figuur van de 

tangrampuzzelstukken en tekenen de omtrek ervan. 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

6

Blok 4  LES 3

1
Nu jij!

lesdoel
Ik leer tangramfi guren maken.

2
Maak de fi guur. 
Teken de tangramstukken.

vos: gans:
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3
Maak het dier.
Teken de tangramstukken.

4
Maak zelf een fi guur. Gebruik de tangramstukken.
Teken alleen de buitenste lijnen.

Meerdere antwoorden mogelijk.
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BASIS Blz. 6-7

6

Blok 4  LES 3

1
Nu jij!

lesdoel
Ik leer tangramfi guren maken.

2
Maak de fi guur. 
Teken de tangramstukken.

vos: gans:
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7

3
Maak het dier.
Teken de tangramstukken.

4
Maak zelf een fi guur. Gebruik de tangramstukken.
Teken alleen de buitenste lijnen.

Meerdere antwoorden mogelijk.
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PLUS Blz. 6-7

6

Blok 4  LES 3

1
Nu jij!

lesdoel
Ik leer tangramfi guren maken.

2
Maak de fi guur. 
Teken de tangramstukken.

vos: gans:
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7

3
Maak het dier.
Teken de tangramstukken.

4
Maak zelf een fi guur. Gebruik de tangramstukken.
Teken alleen de buitenste lijnen.

Meerdere antwoorden mogelijk.
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MAAT Blz. 6-7

LESDOEL

De leerling leert tangramfiguren 

maken.

Instructie:

• construeren van figuren met 

tangram.

Vervolg op:

• spiegelen, symmetrie;

• meetkundige vlakken en figuren 

kennen.

Didactische aandachtspunten:

• In deze les wordt voor het eerst het 

werken met tangram 

geïntroduceerd. De opgaven voor 
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Les 3

7

LES 3

INSTRUCTIE

De leerling leert tangramfiguren maken.

• De leerlingen knippen de tangramfiguren op het 

printblad ‘Tangram’ uit.

• Bekijk de afbeelding op het digibord met de leerlingen. 

• Maak tweetallen en laat de tweetallen het huis namaken 

met de tangrampuzzelstukken die zij hebben uitgeknipt.

• Laat aan de leerlingen zien hoe het huis eruitziet als je 

alleen de omtrek kunt zien.

• Maak tweetallen. Laat elk tweetal samen de boot maken 

met het printblad en de tangrampuzzelstukken.

• Laat de oplossing van de puzzel zien. 

• Bespreek na. Laat de leerlingen vertellen hoe zij de puzzel 

hebben aangepakt.

BEGELEIDE INOEFENING | OPGAVE 1 NU JIJ!

• De leerlingen maken opgave 1.

• Bespreek na. Besteed aandacht aan de manier waarop 

de leerlingen de puzzel hebben aangepakt.

VERWERKING

Zie 'Over de opgaven'. Bekijk de digitale opgaven via de 

cockpit.

EXTRA INSTRUCTIE | MAAT

• Maak samen met de leerlingen opgave 2. Besteed 

aandacht aan hoe je begint met de puzzel, hoe je herkent 

welke stukken waar horen en hoe je puzzelstukken kunt 

draaien, zodat ze passen in de puzzel.

EXTRA INSTRUCTIE | PLUS

Bekijk de afbeeldingen op het digibord. 

REFLECTIE 

• Laat de leerlingen de klimkaart ‘Kikkerkaart’ invullen.

• Bespreek in de klas wat zij hebben ingevuld en waarom.

Over de klimkaart ‘Kikkerkaart’.

• Doelgroep: groep 3-5.

• Bedoeling van de kaart: de bedoeling is dat leerlingen 

hun gevoel bij het onderwerp van de les beschrijven, 

waardoor ook naar voren komt hoe de leerlingen 

rekenen, en wat zij moeilijk en makkelijk vinden.

• Hoe werkt de kaart?: 

 - Bespreek de emoties van de kikkers met de leerlingen. 

Laat ze vervolgens nadenken over welke kikker het 

beste bij hen en hun rekenles past. 

 - Laat de leerlingen vervolgens in tweetallen uitwisselen 

hoe zij erbij zitten: ben je tevreden met deze emotie?

• Wanneer gebruik je de kaart?: de kaart kan zowel 

voorafgaand, als ter afsluiting van een les worden 

ingezet.

Basis, Plus en Maat zijn daarom 

hetzelfde.

Materiaal:

• printblad Tangram (per leerling);

• printblad Boot (per tweetal);

• klimkaart ‘Kikkerkaart’.

LET OP: deze les bevat een signaal

opgave. Signaalopgaven zitten in elke 

eerste en derde les. Deze opgave is 

een opgave van een opvolgend 

niveau. De opgaven zijn te herkennen 

aan het vuurtoren symbool. Dit 

betekent dat de maatleerlingen een 

basisopgave maken, de basis

leerlingen en plus  leerlingen maken 

een plusopgave

TMH_9789006662443_ATQ HL G4B4.indd   7TMH_9789006662443_ATQ HL G4B4.indd   7 17-06-2020   13:1017-06-2020   13:10



Blok 4 | Les 4

8

OVER DE OPGAVEN | OEFENEN & HERHALEN

Opgave 2

Basis: De leerlingen tekenen de bedragen op 2 en 

3 verschillende manieren met biljetten en munten. Meerdere 

antwoorden mogelijk. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar de leerlingen tekenen de 

bedragen op 3 verschillende manieren. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 3

Basis: De leerlingen rekenen het wisselgeld uit. Ze mogen 

instructiegeld gebruiken. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar met meer opgaven. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 4

Basis: De leerlingen rekenen de keersom uit en berekenen 

ook het dubbele. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

OVER DE OPGAVEN | VERWERKING

Opgave 5

Basis: De leerlingen maken de afbeelding met 

tangrampuzzelstukken en geven met lijnen aan hoe de 

stukken liggen. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar er is geen puzzelstuk 

gegeven. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 6

Basis: De leerlingen maken de afbeelding met 

tangrampuzzelstukken en geven met lijnen aan hoe de 

stukken liggen. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

8

6 12 12 24 15 30 9 18

3

2 × 4 ×

Op 2 verschillende manieren. 
Teken. 

Vul in.
Je mag instructiegeld gebruiken.

2

3

Deze opgave maak je digitaal.1

Blok 4  LES 4

4

Meerdere antwoorden mogelijk.

€ 43

€ 63

€ 84

€ 86

€ 55

€ 29

120
10

10

Het kost: Ik betaal: Ik krijg terug:

€ 35 € 40 € 5
€ 63 € 70 € 7
€ 21 € 50 € 29
€ 8 € 20 € 12

Het kost: Ik betaal: Ik krijg terug:

72 cent 1 euro 28  cent

33 cent 50 cent 17  cent

58 cent 1 euro 42  cent

78 cent 90 cent 12  cent

2

3

4 × 8 ×

3

5 × 10 ×

3

3 × 6 ×

a

b Op 3 verschillende manieren. 

Vul in. 
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9

Maak het dier.
Teken de lijnen.

6

Maak de fi guur.
Teken de lijnen.

5

lesdoel
Ik leer tangramfi guren maken.
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BASIS Blz. 8-9

8

6 12 12 24 15 30 9 18

3

2 × 4 ×

Teken 3 verschillende manieren.

Vul in.

2

3

Deze opgave maak je digitaal.1

Blok 4  LES 4

4

Meerdere antwoorden mogelijk.
€ 43 € 84 € 55

120
10

10

Het kost: Ik betaal: Ik krijg terug:

€ 35 € 40 € 5
€ 63 € 70 € 7

€ 21 € 50 € 29

€ 8 € 20 € 12

Het kost: Ik betaal: Ik krijg terug:

65 cent 1 euro 35 cent

25 cent 50 cent 25 cent

40 cent 1 euro 60 cent

55 cent 70 cent 15 cent

Het kost: Ik betaal: Ik krijg terug:

72 cent 1 euro 28 cent

33 cent 50 cent 17 cent

58 cent 1 euro 42 cent

78 cent 90 cent 12 cent

Het kost: Ik betaal: Ik krijg terug:

€ 28 € 30 € 2
€ 76 € 80 € 4

€ 37 € 50 € 13

€ 66 € 80 € 14

2

3

4 × 8 ×

3

5 × 10 ×

3

3 × 6 ×

Vul in. 
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9

Maak het dier.
Teken de lijnen.

6

Maak de fi guur.
Teken de lijnen.

5

lesdoel
Ik leer tangramfi guren maken.
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PLUS Blz. 8-9

8

6 12 12 24 15 30 9 18

3

2 × 4 ×

Op 2 verschillende manieren. 
Teken. 

Vul in.
Je mag instructiegeld gebruiken.

2

3

Deze opgave maak je digitaal.1

Blok 4  LES 4

4

Meerdere antwoorden mogelijk.

€ 43

€ 63

€ 84

€ 86

€ 55

€ 29

120
10

10

Het kost: Ik betaal: Ik krijg terug:

€ 35 € 40 € 5
€ 63 € 70 € 7
€ 21 € 50 € 29
€ 8 € 20 € 12

Het kost: Ik betaal: Ik krijg terug:

72 cent 1 euro 28  cent

33 cent 50 cent 17  cent

58 cent 1 euro 42  cent

78 cent 90 cent 12  cent

2

3

4 × 8 ×

3

5 × 10 ×

3

3 × 6 ×

a

b Op 3 verschillende manieren. 

Vul in. 
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9

Maak het dier.
Teken de lijnen.

6

Maak de fi guur.
Teken de lijnen.

5

lesdoel
Ik leer tangramfi guren maken.
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MAAT Blz. 8-9

LESDOEL

De leerling leert tangramfiguren 

maken.

Automatiseren & memoriseren:

• optellen en aftrekken tot en met 

20;

• vergelijkingstekens gebruiken.

Herhalen:

• geldbedragen samenstellen met 

biljetten en munten;

• wisselgeld bepalen;

• verdubbelen met de tafel van 3.
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Les 4

LES 4

AUTOMATISEREN & MEMORISEREN

De leerlingen maken deze digitaal of op een kopieerblad.

OEFENEN & HERHALEN

Zie 'Over de opgaven'.

TERUGBLIK INSTRUCTIE VORIGE LES 

Bekijk het lesdoel uit de vorige les. 

De leerling leert tangramfiguren maken.

• Herhaal het doel van de vorige les.

VERWERKING

Zie 'Over de opgaven'. Bekijk de digitale opgaven via de 

cockpit.

REFLECTIE

• Bekijk opgave 2 op het digibord.

• Laat de leerlingen het bedrag van € 54 tekenen met in 

totaal 5 munten en/of biljetten.

• Vraag hen wat het minste aantal munten en/of biljetten is 

waarmee je dit bedrag kunt maken. Bespreek na.

Bekijk hier de pagina’s van het basiswerkschrift op het 

digibord.

Verwerken: 

• construeren van figuren met 

tangram.

Materiaal:

• printblad tangrampuzzelstukken 

uit de vorige les (per leerling).
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OVER DE OPGAVEN | EXTRA OEFENEN

Opgave 1

Basis: De leerlingen schrijven op hoeveel mandjes en zakken 

er nodig zijn bij de gegeven aantallen broodjes. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar de leerlingen schrijven 

ook op hoeveel kleine zakken er nodig zijn. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 2

Basis: De leerlingen maken met de tangrampuzzelstukken 

de dieren na. De leerlingen tekenen de lijnen van de 

tangrampuzzelstukken in de afbeelding. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis.  

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

10

Nu even anders. Verdeelspel in tweetallen. 
Vul de namen en de kleuren in. 

naam: 

naam: 

2

Reken handig.
1

Blok 4  LES 5

Meerdere antwoorden mogelijk.

 2 × 3 = 6 
 4 × 3 = 12 

10 × 5 = 50 
 5 × 5 = 25 

4 × 3 = 12 
8 × 3 = 24 

3 × 5 = 15 
6 × 5 = 30 

3 ×  2 = 6 
6 ×  2 = 12 

2 × 10 = 20 
4 × 10 = 40 

 4 ×  2 = 8 
 8 ×  2 = 16 

 5 × 10 = 50 
10 × 10 = 100 

kleur: 

kleur: 
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11

Verdeel de broodjes.
1

Tangram.
Gebruik de tangramstukken uit les 3.

2

extra oefenen

Leg de fi guur na. 

Teken de tangramstukken in de fi guur. 

a

b

20 broodjes 10 broodjes

40 broodjes 2  mandjes 4  zakken

60 broodjes 3  mandjes 6  zakken

80 broodjes 4  mandjes 8  zakken

100 broodjes 5  mandjes 10  zakken

9789006919608_gr4_bws_blok4.indd   119789006919608_gr4_bws_blok4.indd   11 15/04/20   10:3115/04/20   10:31

BASIS Blz. 10-11

10

Nu even anders. Verdeelspel in tweetallen. 
Vul de namen en de kleuren in. 

naam: 

naam: 

2

Reken handig.
1

Blok 4  LES 5

Meerdere antwoorden mogelijk.

 2 × 3 = 6 
 4 × 3 = 12 

10 × 5 = 50 
 5 × 5 = 25 

4 × 3 = 12 
8 × 3 = 24 

3 × 5 = 15 
6 × 5 = 30 

3 ×  2 = 6 
6 ×  2 = 12 

2 × 10 = 20 
4 × 10 = 40 

 4 ×  2 = 8 
 8 ×  2 = 16 

 5 × 10 = 50 
10 × 10 = 100 

kleur: 

kleur: 
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11

Verdeel de broodjes.
1

Tangram.
Gebruik de tangramstukken uit les 3.

2

extra oefenen

Leg de fi guur na. 

Teken de tangramstukken in de fi guur. 

a

b

20 broodjes 10 broodjes 5 broodjes

40 broodjes 2 mandjes 4 zakken 8 zakken

60 broodjes 3 mandjes 6 zakken 12 zakken

80 broodjes 4 mandjes 8 zakken 16 zakken

100 broodjes 5 mandjes 10 zakken 20 zakken
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PLUS Blz. 10-11

10

Nu even anders. Verdeelspel in tweetallen. 
Vul de namen en de kleuren in. 

naam: 

naam: 

2

Reken handig.
1

Blok 4  LES 5

Meerdere antwoorden mogelijk.

 2 × 3 = 6 
 4 × 3 = 12 

10 × 5 = 50 
 5 × 5 = 25 

4 × 3 = 12 
8 × 3 = 24 

3 × 5 = 15 
6 × 5 = 30 

3 ×  2 = 6 
6 ×  2 = 12 

2 × 10 = 20 
4 × 10 = 40 

 4 ×  2 = 8 
 8 ×  2 = 16 

 5 × 10 = 50 
10 × 10 = 100 

kleur: 

kleur: 
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11

Verdeel de broodjes.
1

Tangram.
Gebruik de tangramstukken uit les 3.

2

extra oefenen

Leg de fi guur na. 

Teken de tangramstukken in de fi guur. 

a

b

20 broodjes 10 broodjes

40 broodjes 2  mandjes 4  zakken

60 broodjes 3  mandjes 6  zakken

80 broodjes 4  mandjes 8  zakken

100 broodjes 5  mandjes 10  zakken

9789006919721_gr4_mws_blok4.indd   119789006919721_gr4_mws_blok4.indd   11 10/04/20   12:3210/04/20   12:32

MAAT Blz. 10-11

LESDOELEN

• De leerling oefent verdelen en 

opdelen van kleine 

hoeveelheden.

• De leerling leert tangramfiguren 

maken.

Handig rekenen:

• verdubbelen en halveren bij 

keersommen.

Nu even anders:

• verdelen in spelvorm.
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Les 5

LES 5

HANDIG REKENEN INSTRUCTIE

• Bekijk de afbeelding van de kasten met de leerlingen.

• Laat hen keersommen bedenken bij de afbeelding. 

• Vraag hen hoe je de keersommen handig kunt uitrekenen 

(met verdubbelen).

• Vraag de leerlingen welke som er bij de afbeelding past.

• Vraag hen hoe je handig de som 5 x 3 kunt uitrekenen. 

Bespreek en gebruik hierbij de afbeelding op het bord.

• Maak samen met de leerlingen het eerste rijtje van 

opgave 1. Gebruik hierbij de woorden ‘verdubbelen’ en 

‘halveren’.

• Laat de leerlingen de rest van de opgave maken. 

• Bespreek de opgave na.

NU EVEN ANDERS

• De leerlingen spelen een verdeelspel. Gebruik bij de uitleg 

de afbeelding op het digibord. Het spel gaat zo:

 - De leerlingen spelen het spel in tweetallen, met het 

ruitjesveld bij de opgave in het werkschrift.

 - Ze kiezen elk een andere kleur potlood of stift.

 - Ze tekenen om de beurt 5 aaneengesloten hokjes (in 

alle mogelijke varianten).

 - Lukt het de leerlingen om het hele veld te vullen met alle 

soorten vormen van 5 blokjes?

• Wanneer het tweetal klaar is, kan het verdeelspel nog een 

keer gespeeld worden in het werkschrift van de ander.

Bespreek de opgave na. Besteed aandacht aan het gebruik 

van verschillende vormen en het vullen van het hele veld. 

AFRONDEN WEEKTAKEN

Vervolg op:

• keersommen met de tafels van 2, 

3, 5 en 10.

Afronden weektaken
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Blok 4 | Les 6

12

OVER DE OPGAVEN

Opgave 2

Basis: De leerlingen geven de analoge klokken de juiste 

tijden door de wijzers te tekenen. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: a: De leerlingen kruisen de juiste tijden aan.  

b: De leerlingen geven de klokken de juiste tijden door de 

grote wijzer te tekenen.

Opgave 3

Basis:. De leerlingen vullen de juiste tijden in op de digitale 

klokken. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: De leerlingen vullen op de analoge en digitale klokken 

de juiste tijden in.

Opgave 4

Basis: De leerlingen vullen op de analoge en digitale klokken 

de tijd van 5, 10, 15 of 20 minuten later in. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: De leerlingen vullen op de analoge en digitale klokken 

de tijd van 5 minuten later in.

Opgave 5 | signaalopgave

Basis: De leerlingen vullen in wat het tijdsverschil is tussen 

de 2 klokken. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Signaalopgave: De leerlingen vullen op de klokken 

2 tijden in die 5, 10 of 15 minuten verschillen. Meerdere 

antwoorden mogelijk.

Opgave 6 | signaalopgave

Basis: Signaalopgave: De leerlingen vullen op de klokken 

2 tijden in die 10, 15 of 20 minuten verschillen. Meerdere 

antwoorden mogelijk. 

Plus: Signaalopgave: Opgave gelijk aan Basis, maar met 

andere tijdsverschillen. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis., maar met andere 

tijdsverschillen.

12

Blok 4  LES 6

Nu jij!

Teken de wijzers.

1

2

lesdoel
Ik leer klokkijken met 5 minuten.

Vul de digitale tijd in. 
3

Openen om half 11.

Over 10  minuten 
de apen voeren.

Over 15  minuten 
de tijgers voeren.

Voedertijden van de dieren: 11.15 uur apen 
– 12.15 uur panda’s – 13.00 uur tijgers

Sluiten om kwart over 5.

5 over 10 10 over 6 5 over half 3 10 over 11 kwart voor 12

Over 5 minuten de 
panda’s voeren. 

ochtend: middag: avond: middag:

10 minuten over 7 kwart voor 4 5 minuten over 9 5 minuten over half 6

kwart over 6 5 minuten voor half 3 kwart voor 6 5 minuten voor 5

avond: nacht: nacht: middag:

9789006919608_gr4_bws_blok4.indd   129789006919608_gr4_bws_blok4.indd   12 15/04/20   10:3215/04/20   10:32

13

Teken de wijzers en vul in.
4

Vul in.

Bedenk zelf de tijden.

5

6
Meerdere antwoorden mogelijk.

5 minuten later: 10 minuten later:

Het is 5  minuten later.

Het is 15  minuten later.

Het is 10 minuten later.

Het is 10  minuten later.

Het is 15 minuten later. Het is 15 
minuten later.

Het is 20 minuten later.

Het is 10  minuten later.

15 minuten later: 20 minuten later:
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BASIS Blz. 12-13

12

Blok 4  LES 6

Nu jij!

Teken de wijzers.

1

2

lesdoel
Ik leer klokkijken met 5 minuten.

Vul de digitale tijd in. 
3

Openen om half 11.

Over 10  minuten 
de apen voeren.

Over 15  minuten 
de tijgers voeren.

Voedertijden van de dieren: 11.15 uur apen 
– 12.15 uur panda’s – 13.00 uur tijgers

Sluiten om kwart over 5.

5 over 10 10 over 6 5 over half 3 10 over 11 kwart voor 12

Over 5 minuten de 
panda’s voeren. 

ochtend: middag: avond: middag:

10 minuten over 7 kwart voor 4 5 minuten over 9 5 minuten over half 6

kwart over 6 5 minuten voor half 3 kwart voor 6 5 minuten voor 5

avond: nacht: nacht: middag:
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13

Teken de wijzers en vul in.
4

Vul in hoeveel minuten later.

Bedenk zelf de tijden.

5

6
Meerdere antwoorden mogelijk.

5 minuten later: 10 minuten later:

Het is 20  minuten later.

Het is 15  minuten later.

Het is 15 minuten later.

Het is 25  minuten later.

Het is 20 minuten later. Het is 25 
minuten later.

Het is 30 minuten later.

Het is 10  minuten later.

15 minuten later: 20 minuten later:
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PLUS Blz. 12-13

12

Blok 4  LES 6

Nu jij!

Kruis de juiste tijd aan.

Teken de grote wijzer.

1

2

lesdoel
Ik leer klokkijken met 5 minuten.

Openen om half 11.

Over 10  minuten 
de apen voeren.

Over 15  minuten 
de tijgers voeren.

Voedertijden van de dieren: 11.15 uur apen 
– 12.15 uur panda’s – 13.00 uur tijgers

Sluiten om kwart over 5.

5 minuten
over 10

10 minuten
over half 3

5 minuten
over half 7

5 minuten
over 9

Over 5 minuten de 
panda’s voeren. 

a

b

10 minuten voor 5.

10 minuten voor 6.

5 minuten over half 8.

5 minuten voor half 9.

5 minuten voor 5.

5 minuten voor 6.

kwart voor 1.

kwart voor 12.
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13

Vul de tijden in.
3

Vul in.

Bedenk zelf de tijden.

4

5
Meerdere antwoorden mogelijk.

5 minuten later: 5 minuten later:

Het is 5  minuten later.

Het is 10  minuten later.

Het is 10 minuten later.

Het is 10  minuten later.

Het is 5 minuten later. Het is 15 
minuten later.

Het is 10 minuten later.

Het is 10  minuten later.

Het is 10  minuten later. Het is 15  minuten later.
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MAAT Blz. 12-13

LESDOEL

De leerling leert klokkijken met (5) 

minuten.

Instructie:

• klokkijken met (5) minuten op 

analoge en digitale klokken;

• analoge tijden met (5) minuten 

kunnen omzetten in digitale tijden, 

en andersom.

Vervolg op:

• klokkijken met kwartieren, analoge 

en digitale tijden.
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Les 6

13

LES 6

INSTRUCTIE

De leerling leert klokkijken met (5) minuten.

• Bespreek kort het doel van de les.

• Gebruik 2 analoge klokken met cijfers en 

minutenstreepjes, geen secondewijzer. Zet de eerste 

analoge klok op 9 uur en de tweede analoge klok op 

5 over 9.

• Vraag aan de leerlingen hoeveel tijd er tussen de 

2 klokken zit en hoe je dit kunt zien. Besteed aandacht aan 

de minutenstrepen.

• Vraag de leerlingen hoeveel minuten er in een uur zitten 

en laat dit zien door steeds sprongen van 5 minuten te 

maken op de klok op het digibord.

• Zet de tweede analoge klok op 10 over 9 en vraag de 

leerlingen hoe laat het nu is.

• Vraag hen daarna waar de grote wijzer komt als je die 

nog 5 minuten opschuift en vraag hen hoe laat het dan is 

op de klok.

• Zet de analoge klok op kwart voor 4 en vraag de 

leerlingen hoe laat het is.

• Vraag hen daarna waar de grote wijzer komt als je die 

nog 5 minuten opschuift en vraag hen hoe laat het dan is 

op de klok.

• Gebruik 2 digitale klokken zonder aanduiding van 

seconden.

• Zet de eerste digitale klok op 9:00 uur en vraag de 

leerlingen hoe laat het op de klok is.

• Zet de tweede digitale klok op 9:05 uur en vertel de 

leerlingen dat dit de tijd is als het 5 minuten later is dan bij 

de eerste klok.

• Vraag de leerlingen hoe het tijdstip van 10 over 9 er op de 

digitale klok uitziet. Zet de klok op deze tijd.

• Zet de digitale klok op 7:45 uur en vraag de leerlingen wat 

de tijd op de klok is.

• Vraag hen welke tijd er op de klok staat als het 5 minuten 

later is.

• Herhaal dit nog een keer.

• Bekijk de afbeelding op het digibord met de leerlingen en 

laat hen vertellen wat ze zien.

• Vraag hen hoe laat de zeeleeuwenshow begint.

• Gebruik de analoge klok van het digibord en zet hem op 

10 voor 1.

• Vraag de leerlingen over hoeveel minuten de 

zeeleeuwenshow begint. Laat hen uitleggen hoe ze dat 

weten.

• Zet de analoge klok van het digibord op 10 voor 2.

• Vraag de leerlingen over hoeveel minuten het voeren van 

de apen begint. Laat hen uitleggen hoe ze dat weten.

BEGELEIDE INOEFENING | OPGAVE 1 NU JIJ!

• Maak tweetallen. Laat de tweetallen samen opgave 

1 maken.

• Bespreek de opgave. Besteed aandacht aan het verschil 

in uren bij de gesproken tijd en de digitale tijd, en de 

digitale tijd na 12 uur ’s middags.

VERWERKING

Zie 'Over de opgaven'. Bekijk de digitale opgaven via de 

cockpit.

EXTRA INSTRUCTIE | MAAT

• Herhaal met de leerlingen hoeveel minuten er in een uur, 

half uur en een kwartier  zitten. Bespreek dat er 5 streepjes, 

dus 5 minuten tussen elke 2 cijfers zitten.

• Laat de leerlingen met de analoge én de digitale klok op 

het digibord zien wat 5 minuten verder is. 

• Laat de leerlingen hun instructieklokjes op 3 uur zetten. 

• Vraag hen om de grote wijzer 5 minuten verder te zetten. 

Vraag hen hoe laat het is op hun klokje.

• Laat de leerlingen de grote wijzer nog een keer 5 minuten 

verder plaatsen en vraag hen hoe laat dit is.

• Laat de leerlingen een start maken met opgave 2 en 3. 

Help hen als dat nodig is.

REFLECTIE 

• Bespreek kort het lesdoel.

• Vraag de leerlingen naar wat ze bij opgave 6 hebben 

ingevuld en laat de tijden zien op het digibord. Laat hen 

het tijdsverschil uitleggen.

Bekijk hier de pagina’s van het basiswerkschrift op het 

digibord.

Didactische aandachtspunten:

• In deze les is ook aandacht voor 5 / 

10 over (half), 5 / 10 voor (half), het 

verschil tussen de tijd in woorden 

en de digitale tijd, de 60 minuten 

in een uur en tijdsduur.

Materiaal:

• instructieklok (per leerling).

LET OP: deze les bevat een signaal

opgave. Signaalopgaven zitten in elke 

eerste en derde les. Deze opgave is 

een opgave van een opvolgend 

niveau. De opgaven zijn te herkennen 

aan het vuurtoren symbool. Dit 

betekent dat de maatleerlingen een 

basisopgave maken, de basis

leerlingen en plus leerlingen maken 

een plusopgave
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Blok 4 | Les 7

14

OVER DE OPGAVEN | OEFENEN & HERHALEN

Opgave 2

Basis: De leerlingen schatten het totaalbedrag en rekenen 

het daarna precies uit. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar soms met andere 

bedragen of een totaal van 3 bedragen. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 3

Basis: De leerlingen kruisen aan of er genoeg geld is, of niet. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar met andere bedragen en 

meer bedragen om op te tellen. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 4

Basis: De leerlingen geven aan of het gewicht beter in gram, 

of in kilogram kan worden uitgedrukt. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

OVER DE OPGAVEN | VERWERKING

Opgave 5

Basis: De leerlingen geven de analoge klokken de juiste tijd 

door de wijzers te tekenen. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis, maar met meer en andere 

tijden. De leerlingen tekenen alleen de grote wijzer.

Opgave 6

Basis: De leerlingen geven de digitale klokken tijden die 5 of 

10 minuten later zijn dan de tijden op de analoge klokken. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar met meer sommen, 

andere tijden en tijdsverschillen.  

Maat: Opgave gelijk aan Basis, maar soms met andere tijden.

Opgave 7

Basis: De leerlingen geven de klokken tijden van 10 minuten 

eerder en 15 minuten later dan de middelste klokken. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis, maar de leerlingen vullen 

tijden van 5 minuten eerder en 10 minuten later in.

14

Deze opgave maak je digitaal.

Reken uit.
2

Kruis aan of het genoeg is.
3

1

Blok 4  LES 7

Kruis kilogram of gram aan.
4

Ik heb € 20. Ik heb € 40. Ik heb € 50. Ik heb € 70.

ja

nee

gram

kilogram

ja

nee

gram

kilogram

ja

nee

gram

kilogram

ja

nee

gram

kilogram

KASSABON

stiften € 8,-
puzzel € 13,-

totaal €  

KASSABON

potgrond € 27,-
kamerplant € 28,-

totaal €  

KASSABON

kaas € 7,-
wasmiddel € 28,-

totaal €  totaal €  

KASSABON

zaag € 42,-
waterpas € 24,-

totaal €  

Ik koop: Ik schat: Het is precies:

€ 28 + € 41 € 70 € 69
€ 31 + € 48 € 80 € 79
€ 59 + € 22 € 80 € 81
€ 39 + € 42 € 80 € 81

Ik koop: Ik schat: Het is precies:

€ 18 + € 41 € 60 € 59
€ 58 + € 21 € 80 € 79
€ 28 + € 33 € 60 € 61
€ 7 + € 82 € 90 € 89

Ik koop: Ik schat: Het is precies:

€ 18 + € 51 € 70 € 69
€ 71 + € 21 € 90 € 92
€ 68 + € 31 € 100 € 99
€ 32 + € 59 € 90 € 91

Ik koop: Ik schat: Het is precies:

€ 11 + € 28 € 40 € 39
€ 22 + € 29 € 50 € 51
€ 58 + € 41 € 100 € 99
€ 68 + € 21 € 90 € 89
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15

Teken de wijzers.
5

Vul de tijden in.
6

Vul de tijden in.
7

lesdoel
Ik leer klokkijken met 5 minuten.

10 minuten over 9 5 minuten over 5 10 minuten voor 12 5 minuten voor half 3

ochtend: 10 minuten later: middag: 10 minuten later:

10 minuten eerder: nu: 15 minuten later:

ochtend: 5 minuten later: nacht: 10 minuten later:
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BASIS Blz. 14-15

14

Deze opgave maak je digitaal.

Reken uit.
2

Kruis aan of het genoeg is.
3

1

Blok 4  LES 7

Kruis kilogram of gram aan.
4

Ik heb € 25. Ik heb € 50. Ik heb € 65. Ik heb € 85.

gram

kilogram

gram

kilogram

gram

kilogram

gram

kilogram

ja nee ja nee ja nee ja nee

KASSABON

dekbed € 47,-
sprei € 24,-
kussen € 13,-

totaal €  

KASSABON

stiften € 8,-
klei € 7,-
puzzel € 13,-

totaal €  

KASSABON

zaag € 14,-
hamer € 17,-
boor € 18,-

totaal €  

KASSABON

tuinstoel € 31,-
kussen € 12,-
tafeltje € 24,-

totaal €  

Ik koop: Ik schat: Het is precies:

€ 28 + € 41 € 70 € 69
€ 35 + € 48 € 85 € 83
€ 52 + € 29 € 80 € 81
€ 47 + € 49 € 100 € 96

Ik koop: Ik schat: Het is precies:

€ 59 + € 22 € 80 € 81
€ 17 + € 65 € 85 € 82
€ 56 + € 42 € 100 € 98
€ 26 + € 18 € 45 € 44

Ik koop: Ik schat: Het is precies:

€ 28 + € 41 + € 22 € 90 € 91
€ 31 + € 48 + € 9 € 90 € 88
€ 18 + € 45 + € 21 € 85 € 84
€ 62 + € 7 + € 23 € 90 € 92

Ik koop: Ik schat: Het is precies:

€ 34 + € 27 + € 26 € 85 € 87
€ 9 + € 33 + € 55 € 95 € 97
€ 14 + € 39 + € 26 € 80 € 79
€ 57 + €7 + € 12 € 75 € 76
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15

Teken de wijzers.
5

Vul in.
6

Vul de tijden in.
7

lesdoel
Ik leer klokkijken met 5 minuten.

10 minuten over 9 5 minuten over 5 10 minuten voor 12 5 minuten voor half 3

ochtend: 10 minuten later: avond: 20 minuten later:

10 minuten eerder: nu: 15 minuten later:

middag: 20 minuten later: middag: 15 minuten later:
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PLUS Blz. 14-15

14

Deze opgave maak je digitaal.

Reken uit.
2

Kruis aan of het genoeg is.
3

1

Blok 4  LES 7

Kruis kilogram of gram aan.
4

Ik heb € 20. Ik heb € 40. Ik heb € 50. Ik heb € 70.

ja

nee

gram

kilogram

ja

nee

gram

kilogram

ja

nee

gram

kilogram

ja

nee

gram

kilogram

KASSABON

stiften € 8,-
puzzel € 13,-

totaal €  

KASSABON

potgrond € 27,-
kamerplant € 28,-

totaal €  

KASSABON

kaas € 7,-
wasmiddel € 28,-

totaal €  totaal €  

KASSABON

zaag € 42,-
waterpas € 24,-

totaal €  

Ik koop: Ik schat: Het is precies:

€ 28 + € 41 € 70 € 69
€ 31 + € 48 € 80 € 79
€ 59 + € 22 € 80 € 81
€ 39 + € 42 € 80 € 81

Ik koop: Ik schat: Het is precies:

€ 18 + € 41 € 60 € 59
€ 58 + € 21 € 80 € 79
€ 28 + € 33 € 60 € 61
€ 7 + € 82 € 90 € 89

Ik koop: Ik schat: Het is precies:

€ 18 + € 51 € 70 € 69
€ 71 + € 21 € 90 € 92
€ 68 + € 31 € 100 € 99
€ 32 + € 59 € 90 € 91

Ik koop: Ik schat: Het is precies:

€ 11 + € 28 € 40 € 39
€ 22 + € 29 € 50 € 51
€ 58 + € 41 € 100 € 99
€ 68 + € 21 € 90 € 89
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15

Teken de grote wijzer.
5

Vul in.
6

Vul de tijden in.
7

lesdoel
Ik leer klokkijken met 5 minuten.

ochtend: 10 minuten later: ochtend: 10 minuten later:

5 minuten eerder: nu: 10 minuten later:

ochtend: 5 minuten later: nacht: 10 minuten later:

10 minuten over 9

10 minuten over half 8

kwart over 12

kwart voor 5

10 minuten voor half 6

10 minuten voor 3

5 minuten over 11

10 minuten over 7
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MAAT Blz. 14-15

LESDOEL

De leerling leert klokkijken met (5) 

minuten.

Automatiseren & memoriseren:

• oefenen met de tafels van 2, 5 en 10.

Herhalen:

• de som van 2 geldbedragen 

schatten en precies uitrekenen  

tot € 100;

• aangeven of voorwerpen beter in 

gram of in kilogram kunnen 

worden weergegeven.
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LES 7

AUTOMATISEREN & MEMORISEREN

De leerlingen maken deze digitaal of op een kopieerblad.

OEFENEN & HERHALEN

Zie 'Over de opgaven'.

TERUGBLIK INSTRUCTIE VORIGE LES 

Bekijk het lesdoel uit de vorige les. 

De leerling leert klokkijken met (5) minuten.

• Herhaal kort het doel van de vorige les.

• Herhaal kort hoeveel minuten er in 1 uur zitten.

• Roep de analoge klok op op het digibord en laat zien 

hoeveel minuten tussen 2 cijfers op de klok zitten.

• Bespreek de tijden op de analoge klok van 5 en 

10 minuten over het hele uur, en 5 en 10 minuten voor het 

hele uur.

• Doe hetzelfde met de digitale klok.

VERWERKING

Zie 'Over de opgaven'. Bekijk de digitale opgaven via de 

cockpit.

REFLECTIE

• Laat de leerlingen de klimkaart ‘Weerkaart’ invullen.

• Bespreek na. Vraag wat de leerlingen hebben ingevuld en 

waarom ze dat hebben gedaan.

Over de klimkaart ‘Weerkaart’.

• Doelgroep: groep 3-6.

• Bedoeling van de kaart: de bedoeling is dat leerlingen 

hun gevoel bij het onderwerp van les beschrijven, 

waardoor ook naar voren komt hoe de leerlingen 

rekenen, en wat zij moeilijk en makkelijk vinden.

• Hoe werkt de kaart?: 

• Bespreek de weerkaart met de leerlingen. Laat de 

leerlingen vervolgens nadenken over welk weertype het 

beste bij deze rekenles past. Meerdere antwoorden 

kunnen goed zijn. Het gaat om het verhaal erbij. 

• Laat de leerlingen vervolgens in tweetallen uitwisselen 

hoe zij erbij zitten: ben je tevreden met deze emotie?

Wanneer gebruik je de kaart?: de kaart kan zowel 

voorafgaand, als ter afsluiting van een les worden ingezet.

Bekijk hier de pagina’s van het basiswerkschrift op het 

digibord.

Materiaal:

• klimkaart ‘Weerkaart’ (per leerling).
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Blok 4 | Les 8

16

OVER DE OPGAVEN

Opgave 2

Basis: De leerlingen kruisen de plattegrond aan die bij de 

afbeelding hoort. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar de plattegronden zijn een 

kwartslag gedraaid. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 3

Basis: De leerlingen maken de plattegrond van de speeltuin af. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 4 | signaalopgave

Basis: De leerlingen tekenen een plattegrond van de 

speeltuin. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar de speeltuin heeft meer 

speeltoestellen. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis, maar op de afbeelding van de 

speeltuin is ook het ruitjespapier zichtbaar.

16

Blok 4  LES 8

1
Nu jij!

2
Kruis de juiste plattegrond aan.

lesdoel
Ik oefen met bovenaanzicht en plattegrond.
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17

3
Maak de plattegrond af.

4
Maak een plattegrond.

9789006919608_gr4_bws_blok4.indd   179789006919608_gr4_bws_blok4.indd   17 15/04/20   10:3215/04/20   10:32

BASIS Blz. 16-17

16

Blok 4  LES 8

1
Nu jij!

2
Kruis de juiste plattegrond aan.

lesdoel
Ik oefen met bovenaanzicht en plattegrond.
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17

3
Maak de plattegrond af.

4
Maak een plattegrond.

Meerdere antwoorden mogelijk.
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PLUS Blz. 16-17

16

Blok 4  LES 8

1
Nu jij!

2
Kruis de juiste plattegrond aan.

lesdoel
Ik oefen met bovenaanzicht en plattegrond.
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17

3
Maak de plattegrond af.

4
Maak de plattegrond.
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MAAT Blz. 16-17

LESDOEL

De leerling oefent met 

bovenaanzicht en plattegrond.

Instructie:

• weten wat een bovenaanzicht is;

• verschillen tussen een bovenaan-

zicht en een plattegrond;

• een plattegrond kunnen maken bij 

een bovenaanzicht.

Vervolg op:

• plattegronden;

• aanzichten.

Didactische aandachtspunten:

• Voor de instructie en begeleide 

inoefening van deze les is 

waarschijnlijk meer tijd nodig dan 

gebruikelijk, omdat de leerlingen 

bij opgave 1 een plattegrond 

tekenen.
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Les 8

17

LES 8

INSTRUCTIE

De leerling oefent met bovenaanzicht en plattegrond.

• Bekijk met de leerlingen de foto’s van de eigen school (zelf 

voorbereiden; zie kopje ‘materiaal’ in de handleiding). 

• Vraag hen bij elke foto waar de foto gemaakt is en hoe je 

dit kunt zien. Vraag hen ook welk aanzicht het is.

• Gebruik Google earth en zoek het bovenaanzicht van de 

school.

• Laat de leerlingen op het digibord het bovenaanzicht van 

de school aanwijzen.

• Laat hen op het bovenaanzicht de verschillende plekken 

aanwijzen waar de foto’s van de school genomen zijn. 

Vraag hen waaraan ze zien dat dit de juiste plek is.

BEGELEIDE INOEFENING | OPGAVE 1 NU JIJ!

• Vertel de leerlingen dat ze een plattegrond van het 

schoolgebouw en het speelplein gaan maken. Maak 

samen met de leerlingen een lijst van wat er zichtbaar 

moet zijn op de plattegrond.

• Maak tweetallen en laat hen bij opgave 1 een 

schematische plattegrond van de school maken.

• Bespreek na. Plaats een paar plattegronden van de 

leerlingen op het bord. 

• Vraag hen wat zij lastig vonden en wat makkelijk.

VERWERKING

Zie 'Over de opgaven'. Bekijk de digitale opgaven via de 

cockpit.

EXTRA INSTRUCTIE | MAAT

• Maak samen met de leerlingen opgave 2. Besteed 

aandacht aan het herkennen van de voorwerpen op de 

plattegrond en de plaatsing van de voorwerpen ten 

opzichte van elkaar. Laat de leerlingen steeds hardop 

benoemen wat ze zien.

REFLECTIE 

• Laat de leerlingen de klimkaart ‘3-2-1-kaart’ invullen.

• Bespreek in de klas wat zij hebben ingevuld en waarom.

Over de klimkaart ‘321kaart’.

• Doelgroep: vanaf groep 5-8.

• Bedoeling van de kaart: de kaart evalueert de lesstof en 

beleving daarvan met open vragen.

• Hoe werkt de kaart?: 

• Geef aan over welke les de leerlingen de kaart invullen.  

De leerlingen hebben 3 minuten om de kaart in te vullen. 

• Neem de kaarten in of bespreek enkele kaarten 

steekproefsgewijs in de groep. 

• Welk inzicht geeft de inhoud van de kaart in het 

leerproces? Wat betekent dit voor de volgende 

instructieles?

• Wanneer gebruik je de kaart?: leerlingen vullen zelfstandig 

of in tweetallen de kaart in na afloop van een les. 

Bekijk hier de pagina’s van het basiswerkschrift op het 

digibord.

Materiaal:

• foto’s van de eigen school, 

genomen vanuit verschillende 

gezichtspunten (voor de leerkracht);

• Google Earth doorlink in de 

instructie (getest op digibord);

• klimkaart ‘3-2-1’ (per leerling).

LET OP: deze les bevat een signaal

opgave. Signaalopgaven zitten in elke 

eerste en derde les. Deze opgave is 

een opgave van een opvolgend 

niveau. De opgaven zijn te herkennen 

aan het vuurtoren symbool. Dit 

betekent dat de maatleerlingen een 

basisopgave maken, de basis

leerlingen en plus leerlingen maken 

een plusopgave
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Blok 4 | Les 9

18

OVER DE OPGAVEN | OEFENEN & HERHALEN

Opgave 2

Basis: De leerlingen meten de zijden van de vlakke figuren 

op, schrijven de lengte op en berekenen de omtrek. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 3

Basis: De leerlingen meten de zijden van de vlakke figuren 

op en berekenen de omtrek. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 4

Basis: a: De leerlingen vullen de getallen aan tot de 

tientallen. b: De leerlingen zetten een cirkel om sommen van 

dezelfde soort als de som in het midden. Meerdere 

antwoorden mogelijk. 

Plus: De leerlingen maken rijtjes sommen van dezelfde soort 

als de bovenste sommen in de rijtjes. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

OVER DE OPGAVEN | VERWERKING

Opgave 5

Basis: De leerlingen tekenen de bovenaanzichten bij de 

zijaanzichten. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

Opgave 6

Basis: De leerlingen tekenen een plattegrond van het 

zwembad. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar op de afbeelding van het 

zwembad zijn meer voorwerpen.  

Maat: Opgave gelijk aan Basis, maar op de afbeelding van 

het zwembad is ook het ruitjespatroon te zien.

18

Vul in en reken uit.
2

Meet de lijnen en vul in.
3

Deze opgave maak je digitaal.1

Blok 4  LES 9

omtrek: 14  cm

omtrek: 20  cm

omtrek: 17 cm omtrek: 24 cm omtrek: 16 cm

omtrek: 24  cm

4  cm

omtrek: 20  cm

4  cm

7  cm

5  cm4  cm4  cm

2  cm

4  cm

2  cm

2  cm
4  cm

3  cm 3  cm

10  cm

7  cm

7  cm
6  cm
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19

Teken het bovenaanzicht.
5

Maak een plattegrond.
6

lesdoel
Ik oefen met bovenaanzicht en plattegrond.

Kruis de juiste plattegrond aan.
Welke plattegrond is juist?

4
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BASIS Blz. 18-19

18

Vul in en reken uit.
2

Meet de lijnen en vul in.
3

Deze opgave maak je digitaal.1

Blok 4  LES 9

omtrek: 14  cm

omtrek: 20  cm

omtrek: 17 cm omtrek: 24 cm omtrek: 16 cm

omtrek: 24  cm

4  cm

omtrek: 20  cm

4  cm

7  cm

5  cm4  cm4  cm

2  cm

4  cm

2  cm

2  cm
4  cm

3  cm 3  cm

10  cm

7  cm

7  cm
6  cm
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19

Teken het bovenaanzicht.
5

Maak een plattegrond.
6

lesdoel
Ik oefen met bovenaanzicht en plattegrond.

Kruis de juiste plattegrond aan.
4

Meerdere antwoorden mogelijk.
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PLUS Blz. 18-19

18

Vul in en reken uit.
2

Meet de lijnen en vul in.
3

Deze opgave maak je digitaal.1

Blok 4  LES 9

omtrek: 14  cm

omtrek: 20  cm

omtrek: 17 cm omtrek: 24 cm omtrek: 16 cm

omtrek: 24  cm

4  cm

omtrek: 20  cm

4  cm

7  cm

5  cm4  cm4  cm

2  cm

4  cm

2  cm

2  cm
4  cm

3  cm 3  cm

10  cm

7  cm

7  cm
6  cm
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19

Teken het bovenaanzicht.
5

Maak een plattegrond.
6

lesdoel
Ik oefen met bovenaanzicht en plattegrond.

Kruis de juiste plattegrond aan.
Welke plattegrond is juist?

4
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MAAT Blz. 18-19

LESDOEL

De leerling oefent met 

bovenaanzicht en plattegrond.

Automatiseren & memoriseren:

• optellen en aftrekken tot en met 

20.

Herhalen:

• omtrek bepalen door de lengte 

van de zijden op te meten met een 

liniaal;

• optellen en aftrekken tot 100.
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Les 9

LES 9

AUTOMATISEREN & MEMORISEREN

De leerlingen maken deze digitaal of op een kopieerblad.

OEFENEN & HERHALEN

Zie 'Over de opgaven'.

TERUGBLIK INSTRUCTIE VORIGE LES 

Bekijk het lesdoel uit de vorige les.

De leerling oefent met bovenaanzicht en plattegrond.

• Herhaal het lesdoel van de vorige les.

• Bespreek kort wat een bovenaanzicht is, wat er hetzelfde 

is en wat het verschil is tussen een bovenaanzicht en een 

plattegrond.

VERWERKING

Zie 'Over de opgaven'. Bekijk de digitale opgaven via de 

cockpit.

REFLECTIE

• Bespreek met de leerlingen of ze merken dat het, naar 

mate ze meer oefenen, steeds beter gaat met het maken 

van een plattegrond. 

Verwerken:

• bovenaanzicht tekenen bij een 

zijaanzicht;

• plattegrond tekenen bij een 

bovenaanzicht.

Materiaal

• liniaal (per leerling).
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Blok 4 | Les 10

20

OVER DE OPGAVEN | EXTRA OEFENEN

Opgave 1

Basis: De leerlingen vullen de juiste tijden in bij de analoge 

en digitale klokken. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis, maar de leerlingen vullen 

dezelfde tijden in op de analoge en digitale klokken.

Opgave 2

Basis: De leerlingen vullen de tijden van 15 minuten eerder, 

en 10 minuten later in. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar de leerlingen vullen de 

tijden van 10 of 15 minuten eerder of later in. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis, maar de leerlingen vullen de 

tijden van 5 of 10 minuten eerder of later in. 

Opgave 3

Basis: De leerlingen kruisen de juiste plattegronden aan bij 

de afbeeldingen. 

Plus: Opgave gelijk aan Basis, maar de plattegrond is een 

kwartslag gedraaid ten opzichte van de foto. 

Maat: Opgave gelijk aan Basis.

20

Nu even anders. Maak een plattegrond.
2

Reken handig.
1

Blok 4  LES 10

10 × 3 = 30 
 9 × 3 = 27 

 2 × 5 = 10 
 3 × 5 = 15 

 5 × 3 = 15 
 4 × 3 = 12 

10 × 5 = 50 
 9 × 5 = 45 

10 × 2 = 20 
 9 × 2 = 18 

 2 × 3 = 6 
 3 × 3 = 9 

 5 × 2 = 10 
 6 × 2 = 12 

10 × 2 = 20 
 9 × 2 = 18 

Meerdere antwoorden mogelijk.
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21

Vul de tijd in.
1

Teken en vul in. 
2

extra oefenen

ochtend: avond: ochtend: middag:

15 minuten eerder: 10 minuten later:nu:

5 minuten over 8 10 minuten over 
half 3

5 minuten voor 10 10 minuten voor 
half 7 

5 minuten voor 
half 10

5 minuten voor 9 10 minuten voor 
half 8

10 minuten voor 4

Vul in en omcirkel.
3

Zet een cirkel om de passende sommen.

54 – 5 

92 – 7

75 – 5

36 – 6

21 – 8 85 – 2

47 – 9

53 – 2

43 – 6

Kijk naar de som in het midden.a b
Meerdere antwoorden mogelijk.

27 + 3  + 41 + 9 

68 + 2 84 + 6 36 + 4

86 – 9

35 + 5 52 + 8 73 + 7 
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BASIS Blz. 20-21

20

Nu even anders. Maak een plattegrond.
2

Reken handig.
1

Blok 4  LES 10

10 × 3 = 30 
 9 × 3 = 27 

 2 × 5 = 10 
 3 × 5 = 15 

 5 × 3 = 15 
 4 × 3 = 12 

10 × 5 = 50 
 9 × 5 = 45 

10 × 2 = 20 
 9 × 2 = 18 

 2 × 3 = 6 
 3 × 3 = 9 

 5 × 2 = 10 
 6 × 2 = 12 

10 × 2 = 20 
 9 × 2 = 18 

Meerdere antwoorden mogelijk.
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21

Vul de tijd in.
1

Teken de wijzers en vul in. 
2

extra oefenen

ochtend: avond: ochtend: middag:

15 minuten eerder: nu:

5 minuten over 8 10 minuten over 
half 3

5 minuten voor 10 10 minuten voor 
half 7 

5 minuten voor 
half 10

5 minuten voor 9 10 minuten voor 
half 8

10 minuten voor 4

nu: 10 minuten later:

Bedenk zelf sommen.
3

Kijk goed naar de eerste som.
Meerdere antwoorden mogelijk.

36 + 4 = 40 46 – 6 = 40 7 + 5 = 12 13 – 4 = 9

52  + 8  = 60 
73  + 7  = 80 

 +  = 

 +  = 

55  – 5  = 50 
33  – 3  = 30 

 +  = 

 +  = 

37  + 8 = 45 
 +  = 

 +  = 

 +  = 

54  – 7 = 47 
 +  = 

 +  = 

 +  = 
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PLUS Blz. 20-21

20

Nu even anders. Maak een plattegrond.
2

Reken handig.
1

Blok 4  LES 10

10 × 3 = 30 
 9 × 3 = 27 

 2 × 5 = 10 
 3 × 5 = 15 

 5 × 3 = 15 
 4 × 3 = 12 

10 × 5 = 50 
 9 × 5 = 45 

10 × 2 = 20 
 9 × 2 = 18 

 2 × 3 = 6 
 3 × 3 = 9 

 5 × 2 = 10 
 6 × 2 = 12 

10 × 2 = 20 
 9 × 2 = 18 

Meerdere antwoorden mogelijk.
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21

Teken de wijzers en vul in.
1

Teken de wijzers en en vul in. 
2

extra oefenen

ochtend: ochtend: ochtend: avond:

5 minuten eerder: nu:nu: 10 minuten later:

kwart over 8 half 10 kwart voor 6 half 8

Vul in en omcirkel.
3

Zet een cirkel om de passende sommen.

54 – 5 

92 – 7

75 – 5

36 – 6

21 – 8 85 – 2

47 – 9

53 – 2

43 – 6

Kijk naar de som in het midden.a b
Meerdere antwoorden mogelijk.

27 + 3   +  41 + 9 

68 + 2 84 + 6 36 + 4

86 – 9

35 + 5 52 + 8 73 + 7 

9789006919721_gr4_mws_blok4.indd   219789006919721_gr4_mws_blok4.indd   21 10/04/20   12:3310/04/20   12:33

MAAT Blz. 20-21

LESDOELEN

• De leerling leert klokkijken met 

(5) minuten.

• De leerling oefent met 

bovenaanzicht en plattegrond.

Handig rekenen:

• ‘1 keer meer’ en ‘1 keer minder’ bij 

het uitrekenen van de tafels van 2, 

3, 5 en 10.

Nu even anders:

• een plattegrond tekenen.
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Les 10

LES 10

HANDIG REKENEN INSTRUCTIE

• Schrijf op het bord: ‘1 keer meer’ en ‘1 keer minder’.

• Vraag de leerlingen wanneer je dit gebruikt.

• Schrijf de som 9 x 3 op het bord en vraag de leerlingen 

hoe je dit handig met ‘1 keer meer’ of ‘1 keer minder’ kunt 

uitrekenen en bespreek de antwoorden.

• Schrijf de som 6 x 5 op het bord en vraag de leerlingen 

hoe je dit handig met ‘1 keer meer’ of ‘1 keer minder’ kunt 

uitrekenen, en bespreek de antwoorden.

• De leerlingen maken opgave 1.

• Bespreek de opgave na.

NU EVEN ANDERS

• Bekijk de plattegrond op het digibord. Vraag de leerling 

of dit een goede plattegrond van de klas is.

• Bespreek wat er op een plattegrond van de klas hoort. 

Maak een lijst op het bord.

• Bespreek de vorm van het lokaal en teken die op het bord. 

Voeg op deze eerste aanzet ook zaken toe als deuren en 

ramen als de leerlingen de opgave lastig vinden.

• Laat de leerlingen in hun werkschrift een plattegrond 

maken.

• Maak foto’s van een paar plattegronden. Laat ze zien op 

het digibord en bespreek ze.

AFRONDEN WEEKTAKEN

Vervolg op:

• keersommen met de tafels van 2, 

3, 5 en 10.

Afronden weektaken
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