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Werkblad Take the time
Het is 20 minuten later 3 kwartier vroeger 1,5 uur later 
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Werkblad Vi Va vereenvoudigen
De breuk Si sa schrijf maar op Het antwoord is

10/20 1/2   (teller en noemer :2)
15/20 3/4   (teller en noemer :5)

18/24 3/4   (teller en noemer :6)
2/8 1/4   (teller en noemer : 2)
12/16 3/4   (teller en noemer :4)
14/28 2/4   (teller en noemer :7) = 

1/2 (:2)
27/45 3/5   (teller en noemer :9)
40/48 5/6   (teller en noemer :8)
6/12 1/2   (teller en noemer :6)
21/63 3/9   (teller en noemer :7) = 

1/3 (:3)
            • Op deze lijn omvouwen of afknippen
            • De breuk moet zo klein mogelijk zijn!

wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/rekenspelletjes-groep8

http://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/rekenspelletjes-groep8
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Werkblad Raad de Maat

Inhoud Lengte Breedte Hoogte Antwoord 

De inhoud van de doos is 80 cm3 5 cm 4 cm 4 cm

De inhoud van de doos is 150 cm3 10 cm 5 cm 3 cm

De inhoud van de doos is 180 cm3 15 cm 4 cm 3 cm

De inhoud van de doos is 60 cm3 4 cm 3 cm 5 cm

De inhoud van de doos is 72 cm3 6 cm 2 cm 6 cm

Strategie: lengte x breedte x hoogte = inhoud in kubieke maat 
= 3 boven de maat schrijven.
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Werkblad Zicht op het gewicht 
Opdrachtkaarten. Knip deze kaartjes uit en gebruik ze om aan te geven wat de vraag is.

Een zak van 500 g kost: Een zak van 2 kg kost: Een zak van 250 g kost:

Een zak van 10 kg kost: Een zak van 750 g kost: Een zak van 1 kg kost:

Werkblad Zicht op het gewicht 
Prijskaartjes per kilo. Knip deze kaartjes uit en gebruik ze samen met de groen-

te om aan te geven wat de prijs is.

€ 3,50 per kilo € 2,20 per kilo € 4,40 per kilo

€ 12,50 per kilo € 5,50 per kilo € 1,- per kilo



www.wijzeroverdebasisschool.nl

Werkblad Oud bedrag / 
nieuw bedrag

Dit werkblad is een voorbeeld. Je kunt deze sommen aanvullen met vergelijkbare, 
zelf gemaakte sommen. Voor een kind is het fijner om elke avond twee van dit soort 

sommen te maken (eventueel met wedstrijd element) dan één avond per week twintig 
sommen.

Oud bedrag Korting in procenten Nieuw bedrag 

€ 860,- 10%

€ 1000,- 20%

€ 575,50 20%

€ 999,- 30%

Oud bedrag Rente in procent Rente na 1 jaar Nieuw bedrag

€ 100,- 4,5 %

€ 6000,- 5%

€ 800,- 2,5%

€ 5.500,- 3%


