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 1a Schrijf op een andere manier.

in cijfers

1,75 miljoen 

8,35 miljoen 

zeven en een half duizend 

een half miljard 

een kwart miljoen 

4,6 miljard 

als kommagetal

          7200  duizend

          4900  duizend

     3.210.000  miljoen

     9.160.000  miljoen

 1.080.000.000  miljard

30.920.000.000  miljard

 1b Rond de getallen af.

op een honderdtal

483.659 

op een tiende

625,871 

op een tiental

807.534 

op een honderdste

302,465 

op een eenheid

296,397 

op een eenheid

562,503 

 2 Reken uit. Let op de juiste volgorde.

20  ×   5  :  4  = 

20  :   5  ×  4  = 

20  :  (5  ×  4) = 

(6 +  12) : 3  = 

 6 +  12  : 3  = 

 6 + (12  : 3) = 

 40 −  5  × 2  = 

(40 −  5) × 2  = 

 40 − (5  × 2) = 

2 ×  30 + 100  : 2  = 

2 × (30 + 100) : 2  = 

2 × (30 + 100  : 2) = 

 48 − 18  :  6 − 4  = 

(48 − 18) :  6 − 4  = 

 48 − 18  : (6 − 4) = 

 6 + 8  ×  4 − 2  = 

 6 + 8  × (4 − 2) = 

(6 + 8) ×  4 − 2  = 

 3a Schrijf als breuk, verhouding of percentage.

9 op de 10 kinderen houden van pizza. 4 op de 5 toeristen gaan met de auto op reis.

breuk: 

percentage: 

breuk: 

percentage: 

1
3  deel van de kinderen voetbalt. 10% van de kinderen doet aan ballet.

percentage: 

verhouding: 

breuk:

verhouding: 

5
8  deel van de kinderen speelt een 

muziekinstrument.

87,5% van de kinderen heeft een mobiele 

telefoon.

percentage: 

verhouding: 

breuk: 

verhouding: 

 3b Reken uit. 

De tennisclub heeft 840 leden.

2 van de 5 leden zijn ouder dan 60 jaar.

Hoeveel 60-plussers zijn er?

Op een basisschool zitten 256 kinderen.

3 van de 8 kinderen zijn kleuters.

Hoeveel kleuters zitten er op school?

antwoord: antwoord: 

Vorig jaar waren er 36 kinderen op een feest.

Er zijn toen 12 flessen cola gedronken.

Dit jaar komen er 60 kinderen.

Hoeveel flessen zijn er dit jaar nodig?

zwart-witkopie 

per 5 pagina’s: € 0,40

kleurenkopie 

per 5 pagina’s: € 0,60

antwoord: antwoord: 

Ik wil 52 kleurenkopietjes
maken. Hoeveel moet ik

betalen?
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 4a Reken uit.

Vorig jaar zaten er 250 kinderen op een school.

Dit jaar is er een toename van 10%.

Hoeveel kinderen zitten er nu op deze school?

10 jaar geleden betaalde je voor een vaatwasser 

€ 700,-. De prijzen zijn met 150% gestegen.

Wat betaal je nu voor deze vaatwasser?

antwoord: antwoord: 

 4b Reken uit.

oude prijs prijsverhoging nieuwe prijs

200% €  240,-

300% €  520,-

€ 3250,- € 6500,-

€  500,- € 1050,-

€  700,- € 1750,-

 5a Bereken de lengte in het echt.

Een kaart heeft een schaal 

van 1:500.000. De route is 

op de kaart 18 cm.

Een kaart heeft een schaal 

van1:250.000. De route is op 

de kaart 26 cm.

Een kaart heeft een schaal 

van 1:50.000. De route is op 

de kaart 5,5 cm.

In het echt is dit  km. In het echt is dit  km. In het echt is dit  km.

 5b Bereken de lengte op de kaart.

Een kaart heeft een schaal van 1:500.000.

De route is in het echt 45 km.

Een kaart heeft een schaal van1:250.000.

De route is in het echt 65 km.

Op de kaart is dit  cm. Op de kaart is dit  cm.

 5c Bereken de schaal.

De route is op de kaart 5 cm.

In het echt is dit 25 km.

De route is op de kaart 30 cm.

In het echt is dit 18 km.

De route is op de kaart 15 cm.

In het echt is dit 45 km.

De schaal is 1: De schaal is 1: De schaal is 1: 


