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blok 4 • lessen 1-2

Procent

 € 300

Korting
30 %

Welk deel is al opgegeten? Vul aan. 1

=     %.
.

=     %.
.

=     %.
.

Maarten koopt een fiets. Gelukkig krijgt hij korting.  
Hoeveel moet hij betalen?

 

Antwoord:  

2

In mei 2017 heeft de papa van Marlies 1500 euro verdiend.  
In augustus heeft hij 8 % opslag gekregen. Hoeveel bedraagt zijn maandloon nu?

Antwoord:  

3

Naam  Datum  
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Boetiek Sa

T-shirt € _____ 

Broek € _____

Laarzen € _____

Tas € _____

TOTAAL 
_____

 € 10

 € 100

 € 40

50 %
korting

20 %
korting

25 %
korting

75 %
korting

 € 60

Charlotte gaat winkelen in de koopjesperiode. Ze koopt vier producten.  
Vul de kassabon in. Je mag een blad met verhoudingstabellen gebruiken.

 

Hoeveel voordeel doet Charlotte door de producten te kopen in de koopjesperiode? 

€       

4

Om mijn kamer te behangen, koopt papa zes rollen behangpapier voor € 25 
per rol. Hij koopt ook nog een dikke kwast (€ 12) en een doos behangerslijm. 
Hij moet € 138,50 betalen. Op de kassabon ziet hij dat hij 20 % korting heeft 
gekregen op de rollen behangpapier. 

Reken uit hoeveel de behangerslijm kost.

Antwoord:  

5

Mama, papa, mijn broer Hannes (13 jaar) en ikzelf (10 jaar) gaan op reis naar 
Oostenrijk. We boeken het hotel Tirolerhof voor tien nachten. Hoeveel kost 
onze reis?

 

Antwoord:  

6

Prijzen Tirolerhof

Per persoon / per overnachting: € 60

Kinderen t.e.m. 10 jaar betalen 50 % van de totale prijs.

Kinderen t.e.m. 14 jaar betalen 70 % van de totale prijs.
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blok 4 • lessen 10-11

De breuk als kans

Vul in. 

•  De kans dat je een dominosteen krijgt met aan minstens 

één kant van de steen één stip, is 
.

.
 of 

.

.
.

•  De kans dat je een dominosteen krijgt waarvan  

de som van de stippen zes is, is 
.

.
 of 

.

.
.

•  De kans dat je een dominosteen krijgt waarvan  

de som van de stippen vier is, is 
.

.
.

•  De kans dat je een dominosteen krijgt waarvan  

de som van de stippen tien is, is 
.

.
 of 

.

.
.

1

Xander, Maarten en Elisa bedenken zelf de regels van een dobbelspel na  
het lezen van het stripverhaal van Suske en Wiske ‘De Nerveuze Nerviër’. 

De Nerveuze Nerviër gooit met twee dobbelstenen.
• Als de som van het aantal ogen 3 of 5 is, krijgt Xander een schijfje.
• Als de som van het aantal ogen 4 of 6 is, krijgt Maarten een schijfje.
• Als de som van het aantal ogen 9 of 10 is, krijgt Elisa een schijfje.

De kans dat Xander een schijfje krijgt, is 
.

.
 of 

.

.
.

De kans dat Maarten een schijfje krijgt, is 
.

.
 of 

.

.
.

De kans dat Elisa een schijfje krijgt, is 
.

.
.

2

Naam  Datum  
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De oma en opa van Victor en Fien boeken een hotel in Spanje. Hotel San Carlos 
telt 48 kamers die gelijk verdeeld zijn over zes verdiepingen. Er zijn 36 kamers 
met een bad. Zestien kamers hebben zicht op zee.

Vul in.

•  Hoe groot is de kans dat oma en opa een hotelkamer met bad krijgen? 
.

.
•  Hoe groot is de kans dat ze zicht op zee hebben? 

.

.
•  Hoe groot is de kans dat oma en opa op de vijfde verdieping terecht komen? 

.

.
•  Het geluksgetal van oma en opa is 9. Ze willen het liefst een kamernummer waarin  

het cijfer 9 voorkomt. De kamers in hotel San Carlos zijn gewoon genummerd van 1 tot en 

met 48. Hoe groot is de kans dat oma en opa in een kamer terechtkomen met een nummer 

waarin het cijfer 9 voorkomt? 
.

.

3

Victor en Fien zoeken voor hun oma en opa op het internet de 
weersverwachting voor Spanje op.

Dag Ma Di Wo Do Vr

Kans op neerslag (in %) 10 75 65 50 20

Welke dag is de kans op neerslag het grootst?           

Welke dagen hebben ze voor meer dan de helft kans dat ze geen regen krijgen? 

 

Oma en opa plannen een museumbezoek en een fietstocht. Wanneer plannen ze die 
activiteiten het best? Waarom?

 

 

 

4

In onze klas zitten 25 leerlingen. Juf Ann roept vijf leerlingen naar voren  
om hun les over breuken te overhoren. Wat is de kans dat Joren niet naar voren 
hoeft?

Antwoord:  

5

Heb je de 
eenvoudigste 

breuk genoteerd?
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Natuurlijke getallen en kommagetallen

België telde in 2008 120 000 geregistreerde paarden en 43 026 runderen.  
In 1846 waren er nog 710 000 schapen; in 2005 slechts 150 000. In Groot- 
Brittannië lopen 319 600 runderen rond en in Nederland 144 924 paarden.

blok 4 • les 13

Noteer elk onderstreept getal uit de tekst in een kaartje. Waar ongeveer?  
Verbind de getallen met de getallenlijn.

1

Splitsen. Vul de getallen in.2

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 000 000

10 000

7980

100 000

46 350

500 500

180 500

1 000 000

Vul de getallen in. 3

719 100

58 59

6,7 6,8

19,4119,4

Naam  Datum  
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Welk getal ligt juist in het midden? Vul in. 4

2,5 5 0,5 5

0,4 4

De paardenraces, een parcours vol hindernissen. Het paard dat met het 
grootste getal eindigt, wint. Kruis per race de winnaar aan.

5

ADONIS

Sprong van 10 000

483 000

BINTI

Sprong van 1000

519 500

CADEE

Sprong van 500

521 100

ANDY

Sprong van 10 000

110 200

BOY

Sprong van 100

120 100

CASMIR

Sprong van 1000

100 000

Race 1 

Race 2 

Vul in. 

720 400 komt net na       .  7,38 is 7,1 en       .

 is het dubbele van       .   is 8 min       .

 is 20 meer dan       .  is 5E en 4t meer dan       .

 is 1 000 000 min       . De helft van 7,38 is       .

6

Het kleinste getal 
staat bovenaan.
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Breuken

blok 4 • les 16

Anne en Dries gaan graag mee naar de supermarkt, omdat ze aan de kassa een 

aantal pins krijgen. De drukkerij maakte 15 000 pins van Cars en 50 000 pins 

van Donald Duck. Dat 5
12

 is van de totale hoeveelheid pins.  

Hoeveel bedraagt het totale aantal pins?

Antwoord:  

Als je een zakje met een gouden pin krijgt, mag je naar Disneyland Parijs!  

Slechts 1
3000

 van het totale aantal pins zijn gouden pins. Hoeveel zijn dat er?

Antwoord:  

1

Dries gaat met het hele gezin naar Sealife Blankenberge. Hij ziet er allerlei 

vissen en andere zeedieren. Op een informatiebord in de walviszaal leest hij 

dat een pasgeboren blauwe vinvis al 2000 kg weegt. Dat is ongeveer 1
85

 van 

zijn volwassen gewicht. Hoeveel ton weegt een volwassen dier dan? 

Antwoord:  

Een volwassen blauwe vinvis eet dagelijks ongeveer 1
20

 van zijn totale gewicht. 
Hoeveel is dat in een week?

Antwoord:  

2

Naam  Datum  
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Mama en papa zijn van plan om een appartement aan zee te kopen. Ze hebben 

iets op het oog in Westende in de Meeuwenlaan. Omdat er geen garage is, 

willen ze die apart bijkopen. Bij het vastgoedkantoor kiezen ze een garage 

van 28 000 euro. Dat is 2
10

 van de prijs van het appartement. Hoeveel kost het 

appartement?

Antwoord:  

Hoeveel bedraagt de totale aankoopprijs (appartement en garage)?

 

 

Antwoord:  

Ze moeten als voorschot 1
5

 van het totale bedrag betalen. Hoeveel is dat?

Antwoord:  

3

Bedenk zelf een vraagstuk bij deze gegevens. 

1
3

 van ? = 90

 

 

 

 

2
.

 van ? = 12

 

 

 

 

41

Ruil je vraagstuk met 
dat van je buur. Los 

op en bespreek.

TE KOOP
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blok 4 • les 7

Rekenraadsels

Getallenreeksen.

Bekijk per rij goed de opeenvolging van de getallen en noteer een gepast getal in de lege 
vakken.

500 000 625 000 312 500 437 500

5750 57 500 2300 920 3680

1 000 000 40 000 200 000 40 000

1

Rekensterren.

Op elk punt hoort één cijfer. Vind het natuurlijk getal in de maan. Onderaan kun je je 
tussenstappen noteren.

2

. .  . . . . . .  . . .

. . 2  . . . . . .  . 00 . .  . 2 .  . . .

4 0 . 8

x 30 x 5

x 100

: 12,5

x 50
x 25

Naam  Datum  
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Het getal van de dag …

Het getal van de dag is 725 000. 
Lena en Tim proberen zoveel mogelijk verschillende bewerkingen te vinden met 725 000 als 
oplossing. Ze krijgen twee minuten de tijd.

3

• Controleer de bewerkingen. Verbeter de foutieve bewerkingen door telkens slechts een van 
de termen of factoren aan te passen. Noteer dat in het rood. 

• Hoeveel verschillende juiste bewerkingen hebben Lena en Tim samen gevonden? _________

• Bedenk nog vijf extra bewerkingen met uitsluitend vermenigvuldigingen en ook nog vijf 
extra bewerkingen met vermenigvuldigingen en delingen. Noteer die.

Zoek de waarde van de letters A, B en C.

A B C ª 90 000

A B B ª 110 000

B C C ª 80 000

Antwoord: A =              B =              C =       

4

Vergelijk rij 1 met rij 2: kijk 
naar de letters. Wat gebeurt 
er met de som?

Ik heb 8 bewerkingen gevonden.

8 x 90 625
10 x 72 500
100 x 7250
1000 x 72,5
5 x 145 000
29 000 x 25
14 500 x 50
500 000 + 225 000

Ik heb 12 bewerkingen gevonden.

500 000 + 225 000
300 000 + 305 000 + 120 000
100 000 + 600 000 + 24 999 + 11
10 x 72 500
5 x 125 000
250 000 + 125 000 + 250 000
600 000 + 125 000
100 000 + 225 000 + 40 000
1 000 000 - 300 000 + 25 000
1 000 000 - 200 000 - 75 000
100 000 + 700 000 - 50 000 - 25 000

Per rij vind je 
de som terug.
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blok 4 • les 20

Breukenbomen

Rekenen in een breukenboom.

Hoe vul je de breukenbomen aan? 

1

Aan de slag! 

1  Gebruik het optellen en aftrekken van breuken om de breukenbomen volledig in 
te vullen. 

2  Als je een breuk moet invullen waarvan zowel de teller als de noemer niet 
gekend zijn, noteer je de breuk in zijn eenvoudigste vorm. 

3  Let op: de teller van een breuk is nooit 0!

2
12

.

.

1
6

.

.

4
9

2
12

1
3

1
6

1
9

4
9

.

.

2
3

1
3

.
6

6
8

.
2

.
4

1

.
15

2
5

2
6

8
.

2
.

1
15

Naam  Datum  



4-18 zoWISo, leerjaar 5 ǀ © 2018 Uitgeverij Zwijsen België, Antwerpen

De twee grijze vakken bevatten gelijkwaardige breuken.

Kraak de code!

Deze kluis kun je openen als je de twee cijfersloten op het juiste cijfer zet. 
Daarvoor moet je de onderstaande bewerking met een breuk als resultaat oplossen. 
De teller van de breuk hoort bij het eerste slot, de noemer bij het tweede. 
Let op: de breuk moet in zijn eenvoudigste vorm staan!

2

3 - ( 1
4

 + 4
3

 ) + ( 7
6

 - 1
3

 ) = .
.

3
4

.

.
2
5

1
3

1
4

5

.
6

.

.
14
15

5
.

4
8

3
2

.

.

2

T = N = 

Gelijkwaardige breuken zijn breuken die hetzelfde deel van 
een geheel voorstellen.  
1
5

 = 2
10

 = 3
15

 = 6
30

 = 12
60

 = ...
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 Spelen met diagonalen

blok 4 • lessen 14-15

Op een speelveld.

Tine (T), Darian (D), Silke (S) en Fabian (F) hebben een heel grote elastiek waarmee ze vaak 
spelen op het pleintje in hun buurt.
Hieronder zie je waar Tine, Darian en Silke zich bevinden. Ze houden het elastiek vast, zodat ze 
samen een driehoek vormen.

1

Fabian wil helpen om samen met de andere kinderen een vierhoek te maken. Daarvoor gaat 
hij tussen Silke en Tine staan, houdt het elastiek vast en loopt van Darian weg tot hij even ver 
van Darian staat als Silke van Tine staat. 

1 Toon met behulp van je passer waar Fabian zich kan bevinden. 
 Leg kort uit wat je hebt gedaan.

  

  

  

  

schaal 1 : 200

D

T

S

Naam  Datum  
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2 Kies één plaats waar Fabian zich bevindt en teken die vierhoek in het groen.

• Welke eigenschap(pen) hebben de diagonalen van de vierhoek die de kinderen hebben 
gevormd? Leg kort uit.

 

 

 

 

 

 

• Hoe lang zijn de diagonalen in werkelijkheid?  

3 Bepaal waar Fabian moet staan om een trapezium  
te maken. Leg uit en teken dat met blauw.

  

  

  

  

  

4 Fabian kiest ervoor om het trapezium zo te vormen dat hij op precies 4 m van Silke staat. 
Splits dat trapezium op in twee driehoeken, zodat je makkelijk de werkelijke oppervlakte 
van dat trapezium kunt berekenen. Bereken dan ook die oppervlakte.

De oppervlakte is  .

Kies de driehoeken zo 
dat de basis en hoogte 
telkens een natuurlijk 
getal zijn!

Vind de twee oplossingen!
Geef die de namen F en G.
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blok 4 • lessen 14-15

Tekenopdrachten

1 Hieronder zijn een lijnstuk [AC] en een punt B gegeven. 
 Teken het punt D zo dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 - het lijnstuk [BD] snijdt het lijnstuk [AC] middendoor;
 - de lengte van het lijnstuk [BD] is 8 cm.

Beantwoord daarna de vragen.

2

• De lijnstukken [AC] en [BD] vormen de diagonalen van een vierhoek. 
 Teken vierhoek ABCD met blauw.

• De meest gepaste naam van de verkregen vlakke figuur is een  . 

• Benoem het snijpunt van de diagonalen als M. De hoek BMC meet     .

B

A

C

Naam  Datum  
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2 Teken nieuwe punten E en F zo dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- het lijnstuk [EF] en het lijnstuk [AC] snijden elkaar middendoor;
- de lijnstukken [EF] en [BD] zijn even lang;
- de hoek waaronder [EF] en [AC] snijden, is 90°.

• De lijnstukken [AC] en [EF] vormen de diagonalen van een vierhoek. Teken die vierhoek met 
groen.

• Welke eigenschappen hebben de diagonalen van vierhoek AECF? Leg kort uit.

  

  

 De meest gepaste naam van die vlakke figuur is  .

• Ook de lijnstukken [BD] en [EF] vormen de diagonalen van een vierhoek. 
 Teken die vierhoek met rood.

• Welke eigenschappen hebben de diagonalen van vierhoek EBFD? Leg kort uit.

  

  

 De meest gepaste naam van die vlakke figuur is  .
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Tekenen op schaal

blok 4 • les 9

Teken de figuren op schaal.  

Figuur A

1

Teken figuur A op schaal 1 : 2.                            Teken figuur A op schaal 1 : 4.

45°

Naam  Datum  
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Figuur B

Teken figuur B op schaal 1 : 1.                Teken figuur B op schaal 1 : 2.
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blok 4 • les 9

Welke schaal hoort bij welke tekening? Verbind.2

Een nieuwe garage …     3

Hoe zou de garage er kunnen uitzien? Teken de garage op schaal 1 : 150.
Noteer hoe je dat opgelost hebt.

1 : 10 10 : 11 : 5 1 : 1000 1 : 100

We willen een garage bouwen in de tuin 
om onze auto in te parkeren. 
Onze auto is in werkelijkheid 4500 mm 
lang en 2000 mm breed.

Werkboek

naam:

5

Le
er

ja
ar

4Blok

(hoofdluis)

Naam  Datum  
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Doe-het-zelf.

Karel wil drie nieuwe rekken maken.
Hij heeft voor één rek de volgende planken nodig:
• 2 zijwanden (75 cm x 20 cm),
• bovenwand (65 cm x 20 cm),
• onderwand (65 cm x 20 cm),
• 2 schappen (60 cm x 20 cm).
Maak eerst een schets. Hoe zal een rek eruitzien?  

Karel gebruikt houten platen van 61 cm bij 122 cm. Hoeveel houten platen heeft hij nodig? 
Hij wil zo zuinig mogelijk te werk gaan en maakt eerst een tekening op schaal van de manier 
waarop hij zijn platen zal gebruiken. 
Hieronder is alvast één houten plaat getekend. Weet jij op welke schaal?      
Hoe zal Karel zijn platen verzagen? Teken dat hieronder.
Hoeveel platen heeft hij nodig voor zijn drie rekken?     

4

Hoe dik is een houten plaat?      mm 

Hoe heb je dat gevonden?   

 

Hoe zal een rek 
eruitzien? Maak er 
een schets van.



zoWISo, rekenspellen leerjaar 5 ǀ © 2018, Uitgeverij Zwijsen België, Antwerpen12

blok 4

Weg van de honderd!

      

• Aantal spelers: 2

• Materiaal: 2 dobbelstenen van een verschillende kleur

• Spelregels:

 - Bij de start van het spel heeft iedere speler 100 punten. Dit is het vertrekgetal waarmee je 
een bewerking gaat maken.

 - Gooi om de beurt met de twee dobbelstenen. Kies één dobbelsteen voor de bewerking en
één voor het getal.

 -  De worp met de eerste dobbelsteen geeft aan welke bewerking je moet doen: optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen of delen.

 - De worp met de tweede dobbelsteen geeft aan met welk getal je dat moet doen.

 - Het resultaat van de bewerking tel je op bij het aantal punten dat je op dat moment hebt.

 - Je noteert je resultaat in het rooster.

  Bijvoorbeeld:

 - Bij een deling mag je de rest weglaten. Deel tot op de eenheid. 

 - Iedere speler komt tien keer aan de beurt. 

 - De winnaar is degene die na tien beurten het hoogste getal heeft.

 of : optellen : vermenigvuldigen

 of : aftrekken : delen 

100

 en 

 en

100

400

798

Dobbelsteen 1

Dobbelsteen 1 Dobbelsteen 2

  (3 x 100 + 100)

  (400 - 2 + 400)
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blok 4

Winkel je mee?

      
• Aantal spelers: 2

• Materiaal:  1 vier-op-een-rij-bord, 1 winkelbord, 1 dobbelsteen, 2 stiften van een 
verschillende kleur en 2 pionnen van een verschillende kleur

• Spelregels:

-  Zet je pion op een van de startvakken van het winkelbord. 

- Gooi de dobbelsteen en verplaats je pion het geworpen aantal stappen (wijzerzin of 
tegenwijzerzin).

- Koop evenveel van het product als de worp van de dobbelsteen.

- Reken uit je hoofd hoeveel je moet betalen. De andere speler rekent mee uit en 
controleert.

- Is het antwoord goed? Dan kruis je op het vier-op-een rij-bord een vakje met dezelfde 
kleur als het vakje waarop je pion staat aan.

  Bijvoorbeeld:  Je staat op start 3. Je gooit 5 en kunt dus naar de pizza of de koek. Je koopt 
bijvoorbeeld vijf koeken. Je rekent uit: 5 x 0,26. 
Is het antwoord goed? Kruis een wit vakje aan op het vier-op-een-rij-bord.

- Is het antwoord fout? Dan mag je geen vakje aankruisen.

- Kom je op een startvak, dan heb je pech. De volgende speler is aan de beurt.

- Kom je op een vakje waar al iemand staat? Dan moet je een beurt overslaan.

- Degene die als eerste vier vakjes op een rij heeft aangekruist, is de winnaar. 
Dat mag horizontaal, verticaal en diagonaal.

vier-op-een-rij-bord
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blok 4

Winkel je mee?

winkelbord

1 kg appels 
€ 1,15

1 l melk 
€ 0,49

1 zak sla 
€ 0,99

1 pak rijst 
€ 0,79

1 pizza 
€ 2,68

1 blik soep 
€ 1,46

1 bakje 
mosselen 

€ 5,98

1 komkommer 
€ 0,74

1 fl esje 
appelsap 

€ 0,83

1 salami 
€ 2,19

1 kg wortels
€ 0,54

1 l yoghurt
€ 1,25

1 potje 
pudding 

€ 0,52

1 bosje 
bloemen

€ 2,99

1 kg witloof 
€ 0,76

1 pot 
mayonaise 

€ 2,42

100 g krabsla 
€ 1,85

100 g paté 
€ 0,79

1 brood 
€ 1,84

1 kiwi
€ 0,29

1 pakje 
snoep 
€ 2,10

1 l 
limonade 

€ 0,64

1 koek 
€ 0,26

1 kg peren
€ 1,09start 4

start 2

start 3

start 1




