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Getallenkennis

*De waarde van natuurlijke getallen en kommagetallen, bv. 8 560 = 8 D + 5 H + 6 T + 0 E

   

*Getallen in de positietabel noteren



   

   

*Breuken, kommagetallen en percenten op een getallenas plaatsen.

   



   

*Breuken vereenvoudigen.

   

*Breuken gelijknamig maken.



*Breuken, kommagetallen en procenten onderling omzetten.

   

   

    

    



*Nagaan of een getal deelbaar is door 2, 4, 5, 10, 100, 1 000, 25 of 50.

   

*De grootste gemeenschappelijke deler (GGD) van twee getallen < 100 noteren.

    



*Het kleinste gemeenschappelijke veelvoud (KGV) van twee getallen noteren.



   

*Romeinse cijfers omzetten naar Arabische cijfers en omgekeerd.

   

*De helft, het dubbele een veelvoud nemen van een getal.

*Negatieve getallen lezen, schrijven en vergelijken.



Hoofdrekenen

*Rekenvoordelen juist gebruiken. (o.a. Optellings- vermenigvuldigingswip, aftrekkings- en 
delingshalter, compenseren, splitsen, ...)

   

     

    

*Natuurlijke getallen tot 10 000 optellen en aftrekken.



*Kommagetallen optellen en aftrekken.

   

*De tafels van vermenigvuldiging tot 10.
*Natuurlijke getallen vermenigvuldigen.

*Kommagetallen vermenigvuldigen.

   

*De deeltafels.
*Natuurlijke getallen delen.

   



*Kommagetallen delen.

   

*(On)gelijknamige breuken optellen en aftrekken.

   

*Een breuk vermenigvuldigen met een natuurlijk getal of delen door een natuurlijk getal.



*Procent nemen van een getal.

*Eenvoudige rekentaal (bv. “vermeerder”, “het vijfvoud van”, …) juist begrijpen.
*Schattend rekenen



Cijferen

*Natuurlijke en kommagetallen cijferend optellen.

   

  



*Natuurlijke en kommagetallen cijferend aftrekken.

*Twee kommagetallen cijferend met elkaar vermenigvuldigen. 

   



*Een natuurlijk getal of een kommagetal cijferend delen door een natuurlijk getal tot op 0,01 
nauwkeurig.

  

   



Meetkunde

*Rechten en lijnstukken loodrecht of evenwijdig tekenen.

*Vlakke figuren benoemen (vierhoeken, soorten driehoeken, cirkels).

   



   

*De kenmerken van diagonalen in vierhoeken herkennen.

*Soorten hoeken (gestrekt, vol, recht, scherp, stomp) herkennen en kunnen tekenen.

*Symmetrieassen tekenen in een figuur.



*Een figuur spiegelen om een spiegelas.

*Een gelijkvormige figuur tekenen.



*Ruimtefiguren herkennen en benoemen op basis van eigenschappen. 

*Ruimtefiguren herkennen aan de ontwikkeling.





Metend rekenen

*Zelf de tabellen van lengte (meter), gewicht (kilogram), inhoud (liter), oppervlakte (vierkante 
meter) en volume (kubieke meter) kunnen tekenen en gebruiken.
*Lengtematen omzetten (met behulp van de (zelf getekende) tabel).

*Afstanden vergelijken.
*Gewichten omzetten (met behulp van de (zelf getekende) tabel).
*Gewichten rangschikken.



*Inhouden omzetten en samentellen (met behulp van de (zelf getekende) tabel).

*De passende maateenheid invullen.
*Tijdbegrippen (bv. eeuw, jaar, …) kennen en gebruiken.
*De klok lezen.



*Tijdverschil berekenen.

*De schaal gebruiken om de reële afstand tussen twee punten te bepalen. 

*Geldwaarde kennen: betalen en teruggeven, omwisselen.
*De omtrek en oppervlakte van een vierkant, rechthoek en driehoek berekenen. 



*De omtrek en oppervlakte van een cirkel berekenen.

   

*Oppervlaktematen omzetten (met behulp van de (zelf getekende) tabel).

   



*Hoeken meten.
*Het volume van een kubus en een balk berekenen.



Toepassingen

*De nieuwe prijs berekenen na korting gegeven in procent.



*De intrest berekenen als het kapitaal en de intrestvoet gegeven zijn.



*Het gemiddelde en de mediaan berekenen.

   



*Toepassingen met breuken.

    



*Toepassingen over afstand, snelheid en tijd.



*De ongelijke verdeling uitvoeren als de som van en het verschil tussen de samenstellende delen 
gegeven zijn.

*Toepassingen over bruto, tarra en netto.



*Een diagram aflezen, opstellen en interpreteren.

*Toepassingen over kopen en verkopen.

*De kostprijs van een hoeveelheid van een mengsel berekenen.

*Toepassingen over oppervlakte.


