
Klik op        om het
menu te zien.

Klik op        om het
menu te zien.

Vragen met een

blauwe stip      zijn
iets moeilijker.

Controlevragen in de

les maak je samen met

je juf of meester. Bij deze

vragen heb je 1 poging.

Je kunt je antwoord

niet verbeteren.

Controlevragen in de

les maak je samen met

je juf of meester. Bij deze

vragen heb je 1 poging.

Je kunt je antwoord

niet verbeteren.

Zelfstandige

verwerkingsvragen maak

je zelf. Bij deze vragen

heb je meer pogingen.

Je kunt je antwoord
verbeteren.

Bij de uitleg leer je hoe
het zit.  

Als je wat tijd over hebt,

maak je de tempo-

differentiatievragen. 

Verdiepingsvragen zijn

extra moeilijk.

Zelfstandige

verwerkingsvragen maak

je zelf. Bij deze vragen

heb je meer pogingen.

Je kunt je antwoord
verbeteren.

Als je wat tijd over hebt,

maak je de tempo-

differentiatievragen. 

In de opdracht staat

of je een kopieerblad

moet gebruiken.

Bij een open vraag

schrijf je een breuk
met een /

Bijvoorbeeld 2/3.

Bij sommige vragen

krijg je feedback. Dit

helpt je om je antwoord

te verbeteren. 

Bij een open vraag
schrijf je een breuk

met een /
Bijvoorbeeld 2/3.

Bij een open vraag

schrijf je een breuk

met een /

Bijvoorbeeld 2/3.

Bij een open vraag
schrijf je een breuk

met een /
Bijvoorbeeld 2/3.



Doe het zo: 10000 of 10 000 En niet zo: 10.000 

Grote getallen mag je aan elkaarof met een spatie schrijven.  

Gebruik eenhoofdle�er bij woordenwaar dit zo hoort.  Bijvoorbeeld: Nederland,Julia, dinsdag, januari

Doe het zo: 04:10En niet zo: 04.10 of 04,10 of 04;10 

Bij digitale tijd met minutengebruik je een dubbele punt.

Doe het zo: 04:10:20En niet zo: 04:10,20 

Bijvoorbeeld: vier uur, tien minutenen twintig seconden

Bij digitale tijd met secondengebruik je 2× een dubbele punt.

Doe het zo: 04:10:20,05En niet zo: 04:10:20:05

Bijvoorbeeld: vier uur, tienminuten en twintig           seconden 
5

100

Er zijn vragen waarbij je gebruik kan maken van een toetsenbordje. Dit toetsenbordje vind je onder deze knop:   c1 2 3

Er zijn vragen waarbij je gebruik kan maken van een toetsenbordje. Dit toetsenbordje vind je onder deze knop:   c1 2 3

Bij geld gebruik jeeen komma.Doe het zo: € 10,50 En niet zo: € 10.50 Doe het zo: 04:10En niet zo: 04.10 of 04,10 of 04;10 

Bij digitale tijd met minutengebruik je een dubbele punt.

Open vragen kijk jezelf na met hetvoorbeeldantwoord. 

Open vragen kijk jezelf na met hetvoorbeeldantwoord. 

Bij een open vraagschrijf je een breukmet een /Bijvoorbeeld 2/3.

Bij een open vraag

schrijf je een breuk

m
et een /

Bijvoorbeeld 2
/3
.

Doe het zo: 10000 of 10 000 En niet zo: 10.000 

Grote getallen mag je aan elkaarof met een spatie schrijven.  



In de opdracht staat

hoe je de HTE-tabel invult.

Bijvoorbeeld of je in een

leeg vak een 0 moet

invullen. 

In de opdracht staat

hoe je de HTE-tabel invult.

Bijvoorbeeld of je in een

leeg vak een 0 moet

invullen. 
Bij een open vraag schrijf je een breuk met een /
Bijvoorbeeld 2/3.

Doe het zo: 35+15 of 35  +  15 

En niet zo: 35+  15  of  35  +15

Let op het juiste gebruik

van spaties.

15  of  35  +  15
15
15

Doe het zo: 35+15 of 35  +  15 

En niet zo: 35+  15  of  35  +15

Let op het juiste gebruik

van spaties.

15  of  35  +  15
15
15

Bij kommagetallen

gebruik je een komma.

Doe het zo: 10,50

En niet zo: 10.50

Bij een open vraag

schrijf je een breuk

met een /

Bijvoorbeeld 2/3.

Bij een open vraag

schrijf je een breuk

met een /

Bijvoorbeeld 2/3.
Bij een open vraag
schrijf je een breuk

met een /
Bijvoorbeeld 2/3.

Lege vakken in een

geldtabel worden fout

gerekend.

Schrijf daarom in een

leeg vak een 0 op. 

Lege vakken in een

geldtabel worden fout

gerekend.

Schrijf daarom in een

leeg vak een 0 op. 

Bij een open vraag schrijf je een breuk met een /
Bijvoorbeeld 2/3.

Bij kommagetallen

gebruik je een komma.

Doe het zo: 10,50

En niet zo: 10.50


