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Uitleg bij het Pluswerkboek 8a

Het pluswerkboek bevat verrijkingsopgaven voor de 
kinderen die niet genoeg hebben aan het plusniveau 
in de weektaak. Het zijn veelal pittige opgaven, 
speciaal voor de betere rekenaars. Per blok is er een 
aantal pagina’s in het pluswerkboek waaruit de 
kinderen kunnen kiezen. Het pluswerkboek kan 
onafhankelijk van de weektaak worden gebruikt; de 
ene week één pagina maken en de week daarop 
meerdere is geen probleem.

De kinderen dienen deze opgaven in principe 
zelfstandig te maken, daarom is in de handleiding ook 
geen plek ingeruimd voor toelichting op de opgaven 
in het pluswerkboek. Toch kan het gebeuren dat de 
leerkracht een kind even op weg wil helpen, of dat de 
leerkracht het verstandig vindt om een opgave na te 
bespreken. Doorgaans biedt het antwoordenboek 
voldoende aanknopingspunten hiervoor. Het 
pluswerkboek 8a bevat opgaven die soms behoorlijk 
lastig zijn. Daarom zijn op de volgende bladzijden 
suggesties en tips verzameld voor eventuele uitleg en 
instructie door de leerkracht.

De wereld in getallen
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 1  Neem samen met de kinderen de tekst even door. 
Weten ze bijvoorbeeld wat ‘constante snelheid’ 
betekent? Laat de kinderen vooraf een inschatting 
maken wie het eerst aankomt. Eventueel kunt u de 
eerste doorkomst van John (bij B) samen berekenen 
met behulp van een verhoudingstabel. In de tabel 
wordt duidelijk hoeveel tijd John nodig heeft om 
1000 m (afstand van A naar B) af te leggen:

afstand 24 km 24 000 m 400 m 1000 m

tijd 1 uur 60 min. 1 min. 2 1
2   min.

 2  Bij de berekeningen moeten de kinderen 
gebruikmaken van de gegeven schaal: 2 cm op de 
kaart betekent in het echt 400 m (of 1 cm op de kaart 
is in het echt 200 m). Verder moeten ze zelf een 
inschatting maken van de gemiddelde snelheid van 
een wandelaar in de stad (opdracht c) en van een 
fietskoerier (opdracht d). Bij de gegeven antwoorden is 
uitgegaan van een gemiddelde snelheid van 4 km/u 
voor de wandelaar en 20 km/u voor de fietskoerier. Bij 
opdracht d zijn verschillende routes mogelijk, maar de 
kinderen moeten wel rekening houden met het 
eenrichtingsverkeer, dat aangegeven is met pijltjes.

 3  Dit is een puzzelachtige opgave, maar de gegeven 
getallen en cijfers bieden – samen met de mededeling 
dat in elk blauw vakje 1 cijfer moet staan – voldoende 
aanwijzingen om tot de oplossing te komen. Bij de 
eerste deling bijvoorbeeld is bij 240 duidelijk dat het 
om 10 × 24 gaat. Dan blijft nog 72 over, dat is 3 × 24, 
het antwoord is immers 13.

 4  Opdracht a is eenvoudig uit te rekenen. Bij opdracht b 
zijn verschillende routes mogelijk, die de kinderen bij 
opdracht c gaan vergelijken.
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 1  Met behulp van de liniaal kunnen de kinderen zien dat 
1 cm bij opdracht a staat voor 100 km in het echt, en 
bij opdracht b en c voor respectievelijk 5 km en 200 m. 
Daarna berekenen ze regelgewijs de schaal. 
Bijvoorbeeld bij opdracht b:
1 cm ➔ 5 km
1 cm ➔ 5000 m
1 cm ➔ 500 000 cm 
Dus de schaal is 1 : 500 000

 2  Deze opgave is niet echt moeilijk, maar de kinderen 
moeten wel zorgvuldig de tabel aflezen.

 3  Laat de kinderen gewoon maar beginnen met de 
verschillende getallen uit te proberen. Na een tijdje 
zullen ze de ‘truc’ wel ontdekken. Bij de eerste twee 
bewerkingen (+ en –) krijg je namelijk twee 
antwoorden die samen altijd hetzelfde getal vormen, 
welk getal je ook in het grote vakje in het midden 
invult. Bij de eerste opdracht bijvoorbeeld zijn de 
antwoorden van de eerste twee bewerkingen samen 
altijd 12, of je daar nu 1

5  invult of 2 1
2   of een ander 

getal. Met de som van de eerste twee bewerkingen 
kun je dan de uitkomst van de laatste bewerking (×) 
bepalen, en dan zie je dat er maar één getal goed is 
om in het grote vakje in het midden in te vullen. Bij de 
eerste opdracht krijg je 6 × ... = 2, en moet je het getal 

1
3   invullen: 6 × 1

3   = 2.

 4  Hier kunnen de kinderen weer gebruikmaken van een 
verhoudingstabel. Bij opdracht a bijvoorbeeld:

 45  5  25

180 20 100

25 van de 100, dus 25%

 5  Bij figuur 1 moeten de kinderen niet alleen de kleine 
driehoeken tellen, maar ook de grote. Bij figuur 2 geldt 
hetzelfde voor de vierkanten, plus dat daar nu ook de 
vierkanten van 2 × 2, 3 × 3 en 4 × 4 hokjes bij komen. 
Bij figuur 3 wordt het nog wat ingewikkelder. Weten de 
kinderen dat rechthoeken nogal wat verschillende 
vormen kunnen hebben?
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 1  Door logisch redeneren kunnen de kinderen tot de 
juiste keuze uit de drie antwoorden komen. Bij de 
eerste opdracht bijvoorbeeld zal het antwoord komen 
te liggen tussen 7706 (8705 – 999) en 7805 
(8705 – 900), dus alleen het tweede antwoord kan 
goed zijn. En bij de laatste opdracht zal de uitkomst 
liggen tussen 1351 (2000 – 649) en 2359 (2999 – 640), 
zodat alleen het tweede antwoord goed kan zijn. 

 2  Hierbij is noodzakelijk dat de kinderen weten dat 
1 dm3 = 1 liter. Bij opdracht b en c zijn meerdere 
antwoorden met hele decimeters mogelijk.

 3  Bij opdracht a moeten de kinderen omrekenen naar 
decimeters om dm3 of liters te krijgen.
Bij opdracht b passen er in de breedte van de laadbak 
twee dozen naast elkaar, in de lengte vier dozen 
(waarbij nog 5 cm overblijft) en in de hoogte twee 
dozen. In totaal passen er dus 2 × 4 × 2 = 16 dozen in 
de laadbak. 
Bij opdracht c moeten de kinderen eerst de hoogte 
van de aanhanger berekenen. De lengte, de breedte 
en de inhoud zijn bekend, en dat levert de volgende 
som op: 25 dm × 14 dm × ... dm = 3850 dm3. Met het 
antwoord 11 dm kunnen de kinderen dan uitrekenen 

hoeveel dozen er in de aanhanger passen. Als je de 
dozen ‘rechtop’ plaatst, zoals op de tekening bij 
opdracht a (met 35 cm × 50 cm als bodem), is er ruimte 
voor 2 lagen van 4 × 5 dozen, dus 40 dozen. Maar door 
de dozen te kantelen (met als bodem 35 cm × 40 cm) 
passen er 48 dozen in (2 lagen van 4 × 6 ).

 4  Bij deze opgave moeten de kinderen combinaties 
maken die samen het getal 10 opleveren. Door goed 
naar de getallen te kijken hoeven ze niet eindeloos te 
proberen. Om het rekenen makkelijker te maken, 
kunnen de kinderen ook alle getallen met 10 
vermenigvuldigen. Dan wordt de eerste opdracht 
(... × 5) + ( ... × 6) = 100. Je moet dan twee getallen uit 
de tafels van 5 en 6 zoeken die samen 100 zijn. Dat zijn 
40 en 60. Dus dan wordt het (8 × 5) + (10 × 6) = 100, of 
eigenlijk (8 × 0,5) + (10 × 0,6) = 10. 

 5  Een gevarieerde opgave van een type waar de 
kinderen mee bekend zijn.
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70 dm3

40 (2 lagen van 4 × 5) of
48 (2 lagen van 4 × 6) 

16 dozen

11 dm

6 dm en 6 dm
4 dm en 9 dm
2 dm en 18 dm
3 dm en 12 dm
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 1  Alle opdrachten kunnen door de kinderen 
hoofdrekenend opgelost worden.
Opdracht a: $ 100 = € 82, dus $ 50 = € 41.
Opdracht b: € 82 = $ 100, dus € 820 = $ 1000 
enzovoort.
Opdracht c: ¥ 10.000 = € 89,47. Dus ¥ 1.000 = € 8,947, 
afgerond: € 8,95.
Opdracht d: ¥ 10.000 = € 89,47, dus ¥ 100.000 = 
€ 894,70, dus ¥ 1.000.000 = € 8.947
Opdracht e en f laten zich door logisch redeneren 
gemakkelijk oplossen.

 2  Bij opdracht a en b moeten de kinderen eerst een 
schatting maken. Bij het precies uitrekenen kunnen ze 
een rekenmachine gebruiken. 
Bij opdracht c moeten de kinderen eerst nagaan 
hoeveel Deense kronen je krijgt voor 1 euro (hoe vaak 
gaat 14 cent in 1 euro?). Het antwoord: 7. 

 3  De vraagstelling van deze opgave is zo open, dat het 
voor de kinderen lastig is om een begin van een 
oplossing te vinden. Daarom is een iets meer 
gestructureerde aanpak aan te bevelen. Laat de 
kinderen beginnen met het meten en wegen van 
munten van 1 euro. Daarvoor hebben ze een liniaal en 
een brievenweger nodig, en tien munten (het meten 
en wegen van één munt is te onnauwkeurig). 

De resultaten zullen zijn:
•  De lengte van 10 munten op een rij is 23,25 cm 

(diameter van 1 munt is 23,25 mm).
•  De hoogte van 10 gestapelde munten is 1,67 cm 

(dikte van 1 munt is 1,67 mm).
•  Het gewicht van 10 munten is 39,2 gram (1 munt 

weegt 3,92 gram).
Laat de kinderen vervolgens uitrekenen:

 ▶ Hoe lang is een rij van 1 000 000 munten? (Precies 
23,25 km; afgerond 23 km)

 ▶ Hoe hoog is een stapel van 1 000 000 munten? 
(Precies 1,67 km; afgerond 2 km)

 ▶ Hoe zwaar zijn 1 000 000 munten? (Precies 3920 kg; 
afgerond 4000 kg)

Vervolgens gaan de kinderen onderzoeken of 
1 000 000 munten in een ‘gewone’ koffer passen. Laat 
ze daarvoor een doorsnee koffer opmeten (afmetingen 
zijn ongeveer 70 cm × 50 cm × 20 cm). Vraag de 
kinderen:

 ▶ Hoeveel munten passen er op de bodem? (Ongeveer 
30 × 20 = 600)

 ▶ Hoeveel lagen kun je maken? (Ongeveer 120)
 ▶ Hoeveel munten passen er in totaal in de koffer? 
(120 × 600 = 72 000. De conclusie moet dus luiden: 
1 000 000 munten passen bij lange na niet in een 
‘gewone’ koffer.)

 ▶ En het gewicht? Kun je zo’n koffer nog tillen? 

5
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€ 41,-

€ 820.000,-

€ 8,95 (afgerond)

€ 8.947,-

Engelsman: € 1.200.000,-

Amerika, Japan en Denemarken

Deen: € 140.000,-

eigen schatting
€ 1.968

50

1750

iets minder dan 60 pond

Ja, in een 'koffer' van 100 cm × 100 cm × 125 cm (een munt van 1 euro heeft een diameter van 2,3 cm 
en een dikte van 0,2 cm)

1 000 000 × 2,3 cm = 2  300 000 cm = 23 000 m = 23 km
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wel

wel

27
6

12

8

ja

geel/groen;  paars/groen;  rood/bruin;  blauw/groen;  bruin/blauw

groen/blauw/bruin;  paars/groen/geel;  geel/rood/bruin;  rood/bruin/blauw

geel/paars/rood;  groen/geel/bruin;  blauw/paars/groen;  blauw/paars/rood

bruin/groen;  paars/geel;  paars/rood;  paars/blauw;  geel/rood;  geel/bruin;  rood/blauw

1

welwel

Kan wel, de lett ers die je kunt zien, zitt en op dezelfde plaats

niet
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(72 000 × 4 gram = 288 000 gram = 288 kg. Te zwaar 
om te tillen, zeker in je eentje.)

 4  Bij deze opgave moeten de kinderen de kubussen in 
gedachten draaien. Lukt dat niet goed, geef ze dan een 
grote kubus (bijvoorbeeld een van 1 dm3 of een kubus 
uit groep 1/2). Laat de kinderen de letters op kaartjes 
schrijven en de kaartjes met plakband op de kubus 
vastmaken. Zo kunnen ze in het echt met de kubussen 
draaien.

 5  Deze opgave is niet al te lastig. Goed kijken en goed 
tellen, daar komt het vooral op neer.
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 1  Bij opdracht a is eigenlijk de vraag: wat wordt het hele 
jaar door verkocht? En bij opdracht b: wat wordt in de 
zomer veel verkocht?

 2  Deze opgave zal niet veel problemen opleveren. 

 3  Mogelijk doen hier zich wat problemen voor bij het 
omrekenen van grammen naar kilo's en deciliters naar 
liters.

 4  Om de percentages van de bezettingsgraad te kunnen 
uitrekenen, moeten de kinderen eerst berekenen wat 
de maximale bezetting in een week is: 35 kamers en 
7 dagen, dus 7 × 35 = 175 dagen. Bij het berekenen 
van de (vrij lastige) percentages kunnen de kinderen 
de rekenmachine gebruiken. Verder zal deze opgave 
niet veel problemen opleveren.

7
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3600

Broden, want er worden het hele jaar door
ongeveer evenveel van verkocht

Zonnebrillen, want je ziet een duidelijke 
piek in de zomer

300
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Het is nog voorseizoen
(voor de zomervakantie)

In week 25 t/m 30, het is dan hoogseizoen, 
dus er is meer vraag

49 88 136 152 150 159 151 143 117 114
28 50 78 87 86 91 86 82 67 65

16
12

5
4,2
10
28
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 1  Misschien is het nuttig om de opgave even samen 
door te nemen. Begrippen die daarbij aan de orde 
kunnen komen zijn: inkoop, verkoop, winst, verlies en 
omzet. De opgave is niet echt moeilijk, maar vergt wel 
nauwkeurig rekenwerk.

 2  Hier moeten de kinderen nog een keer de koppeling 
leggen tussen alle bekende breuken en percentages.

 3  Van de drie opdrachten met percentages zullen de 
kinderen opdracht b de lastigste vinden. € 495 is 90% 
van de eigenlijke prijs, zien de kinderen dat? Met een 
verhoudingstabel kunnen ze 100% uitrekenen:

€ 495 € 55  € 550

90% 10% 100%

 4  Zien de kinderen dat de prijzen bij de verschillende 
producten er niet toe doen, en dat ze alleen op de 
‘aanbieding’ hoeven te letten? Bij ‘4 halen 3 betalen’ 
bijvoorbeeld is de korting 1 op de 4 oftewel 25%.

 5  Het geheim van dit rekenraadsel zit in de laatste 
aanwijzing: ‘Trek het begingetal ervan af.’  Daarmee 
doet het begingetal er niet toe. Algebraïsch wordt dat 
(noem het begingetal x):
1. x
2. 10x
3. 10x + 20
4. 2x + 4
5. x + 2
6. 2

Week 2Pluswerkboek 8a
250 Pluswerkboek

€ 25.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 12.000

€ 5.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 5.000

€ 24.000

€ 29.000

€ 19.000

€ 15.000

€ 6.000

€ 23.000

€ 21.000

€ 8.000

– € 1.000

+ € 9.000

– € 1.000

+ € 3.000

+ € 1.000

+ € 3.000

+ € 6.000

+ € 3.000

– 4%

+ 45%

– 5%

+ 25%

+ 20%

+ 15%

+ 40%

+ 60%

€ 23.000,-

16%
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Er komt steeds 2 uit

50 20 25 10121
2

€ 476,-
€ 550,- 25%
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 1  Alle prijzen laten zich vrij gemakkelijk naar kiloprijzen 
omrekenen. Bij het eerste pak sperziebonen 
bijvoorbeeld (Ice): 750 gram = 3

4   kg; € 2,19 : 3 = € 0,73; 
4 × € 0,73 = € 2,92. Bij het tweede pak (Veggie) is het 
nog gemakkelijker: € 1,80 : 6 = € 0,30; 
10 × € 0,30 = € 3,00.

 2  Bij deze opgave gaat het om zorgvuldig en 
nauwkeurig rekenen. Op zich kunnen de kinderen alles 
met pen en papier uitrekenen, maar ze mogen 
natuurlijk ook een rekenmachine gebruiken.

 3  Hoe de kinderen deze opgave moeten aanpakken, 
wordt hun duidelijk gemaakt in de eerste opdracht. 
Het verschil tussen 2 1

4   en 1 1
8   is 1 1

8  . Het verschil 
tussen 4 1

8   en 2 1
4   levert het getal naast 1 1

8   op 
enzovoort.

 4  Verken deze opgave even samen met de kinderen. 
Breng de volgende punten onder de aandacht:
•  De foto’s zijn steeds vanuit een andere positie 

genomen. Met behulp van de plattegrond met de 
windrichtingen kan de positie worden bepaald. 

•  De zon staat in de ochtend en de avond lager dan 
midden op de dag. 

Wanneer de kinderen zich focussen op het lage deel 
van het huis (zuid, 1 hoog), zal deze opgave niet zoveel 
problemen meer geven. 

Week 3Pluswerkboek 8a
252 Pluswerkboek
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6

3
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2,92

Hek

3,-

20

33

8
13

25

€ 1.700,-
€ 2.805,-

€ 680,-
€ 1.105,-
€ 2.125,-

€ 85,-

€ 2.100,-
€ 3.465,-

€ 840,-
€ 1.365,-
€ 2.625,-

€ 105,-

€ 4.550,-
€ 7.507,50

€ 1.820,-
€ 2.957,50
€ 5.687,50

€ 227,50

€ 5.530,-
€ 9.124,50

€ 2.212,-
€ 3.594,50
€ 6.912,50

€ 276,50

2,80 2,92 2,63 3,20
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**

****

Foto 4; het lage deel ligt aan de zuidkant (zie a). De zon staat om 12 uur in het zuiden

Foto 3; lange schaduwen uit het westen

6, 2, 4, 5, 1, 3

Eigen mening

***

*
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 1  Het is noodzakelijk om deze opgave vooraf door te 
nemen met de kinderen. Ze krijgen hier namelijk te 
maken met een nieuw onderwerp: hellingpercentages. 
Onderzoek de samenhang tussen het kaartje 
linksboven en de grafiek rechtsboven:

 ▶ Zie je de namen van het kaartje ook in de grafiek? 
(Deels).

 ▶ Zie je de afstanden van het kaartje ook in de grafiek? 
(Deels).

 ▶ Wat betekenen de driehoekjes op het kaartje? (Die 
geven een belangrijke berg weer.)

 ▶ Vind je die driehoekjes ook terug in de grafiek? (Ja, 
met naam en als piek in de lijn.)

Over het onderwerp hellingpercentages vraagt u:
 ▶ Heb je dit soort driehoekige verkeersborden wel 
eens gezien? En wat betekenen ze?

 ▶ Wat betekent een helling van 8%? (‘Procent' 
betekent ‘van de 100’. Een helling van 8% betekent 
dat je 8 meter stijgt bij elke 100 meter die je aflegt.)

 ▶ U kunt een helling van 8% ook in beeld brengen 
door op het bord een horizontale lijn van 100 
centimeter te nemen en ‘de weg’ 8 cm omhoog te 
laten lopen:

       
  
    

 2  Een verhoudingstabel kan bij deze opgave steun 
bieden. Bijvoorbeeld bij de eerste vraag van 
opdracht a:

afstand 1 km 2 km 2 km 120 km 120 km

tijd 30 sec. 60 sec. 1 min. 60 min. 1 uur

Dus het antwoord luidt: 120 km per uur.

 3  Ook hier is een verhoudingstabel heel handig.

 4  Om de het geheimschrift te kunnen oplossen moeten 
de kinderen de goede (vereenvoudigde) 
gelijkwaardige breuken vinden. Bijvoorbeeld: 15

20   = 3
4  , 

en dat levert de letter o op.
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Dat de weg over een afstand van telkens 100 meter steeds gemiddeld 
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familie Ruigrok
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→110 km/u

- een langzame auto ervoor en niet 
kunnen inhalen
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 1  Het is aan te bevelen om deze opgave even samen met 
de kinderen door te nemen. Besteed zeker aandacht 
aan de verdeling van de cirkel in 360 graden, en aan de 
notatiewijze voor de posities van de vliegtuigen. 

 2  Deze opgave is niet echt moeilijk, maar er moet wel 
heel nauwkeurig gerekend worden.

 3  Bij deze opgave zijn in het antwoordenboek geen 
antwoorden opgenomen omdat er steeds nieuwe 
records worden gevestigd. Bij het uitrekenen van de 
gemiddelde snelheid kunnen de kinderen 
gebruikmaken van een rekenmachine.
Hier een uitrekenvoorbeeld bij het 100 meter-
record van Usain Bolt (9,58 sec.) uit 2009:

•  100 meter ➔ 9,58 seconden
•  Hoe vaak zit 9,58 seconden in 60 seconden 

(1 minuut)? 60 : 9,58 = 6,26
•  Afstand (100 m) en tijd (9,58 sec.) beide 

vermenigvuldigen met 6,26 geeft: 
1 minuut ➔ 626 meter.

•  Beide vermenigvuldigen met 60 geeft: 
60 minuten (1 uur) ➔ 37 560 meter = 37,560 km. 

•  Dus de gemiddelde snelheid van Bolt tijdens zijn 
race was 37,560 km per uur. 

 4  Op internet is veel informatie te vinden over de 
mogelijke snelheden bij de genoemde activiteiten, 
maar het is leerzamer om de kinderen zelf onderzoek 
te laten doen. Geef ze bijvoorbeeld een stopwatch en 
laat ze 1 km wandelen of laat ze 200 m hardlopen. 
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55.34
4:49.48
3:22.55

1:16.15
5:32.37
4:15.26

20.41
42.49
52.31

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk

Verschillende antwoorden mogelijk door nieuwe records

Fokkema

Pelleboer

Bij het lopen is het verschil het grootst. Het lopen is het laatste onderdeel; dan zijn  de 
deelnemers het meest vermoeid
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 1  De kinderen hebben vaker met afstand-tijdgrafieken 
gewerkt. Als ze bij opdracht a de twee afstand-
tijdlijnen correct intekenen, kunnen ze de antwoorden 
bij opdracht b en c ‘gewoon’ aflezen.

 2  Ook bij deze opgave is precies lezen de sleutel voor 
succes. Geef de kinderen de tip om bij elk deel van de 
tocht een stip te zetten in de grafiek. De eerste stip 
komt bij 12 1

2   km (y-as) en 10.25 uur (x-as). Daarna kan 
met een liniaal een lijn worden getrokken van 
(10.00 uur; 0 km) naar (10.25 uur; 12 1

2   km).

 3  De rekenmachine kan bij deze opgave door de 
kinderen worden gebruikt om de antwoorden te 
controleren, of als ze twijfelen. Maar in principe 
moeten ze al deze sommen uit het hoofd kunnen 
uitrekenen. Bijvoorbeeld bij 0,5 × 0,2 zo:
5 × 2 = 10
0,5 × 2 = 1
0,5 × 0,2 = 0,1
Ander voorbeeld: bij 20 : 0,4 kunnen beide getallen 
worden vermenigvuldigd met 10. Dan wordt het 
200 : 4 = 50.

 4  Bij deze puzzel moeten de kinderen een variatie aan 
sommen oplossen. Deze kunnen ze allemaal 
hoofdrekenend of cijferend uitrekenen. 

 5  Deze opgave is heel geschikt om in tweetallen te laten 
uitrekenen. Neem de tekst even samen door, omdat de 
vraagstelling vrij gecompliceerd is. Vijf mensen krijgen 
ieder negen flessen waarin samen steeds 4,5 liter water 
zit, maar bij iedereen is de verdeling van het water 
over de flessen verschillend. Er zijn vijf manieren 
waarop de literflessen gevuld zijn (vol, 3

4  , 
1
2  , 

1
4   of 

leeg), en van elke ‘vulmanier’ zijn er negen flessen. In 
de tekst staat al een tip: 1 persoon krijgt 3 volle flessen.
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Eerst komt er steeds een lett er bij, daarna gaat er steeds 
een lett er af
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 1  In week 2 van dit blok hebben de kinderen al 
kennisgemaakt met een cirkel die in 360 graden is 
verdeeld. Deze opgave met een windroos sluit hierbij 
aan. Het is misschien goed om de kinderen nog even 
te vragen of ze zien dat 45° de windrichting noordoost 
is en dat 90° oost is, enzovoort. En weten ze nog hoe 
coördinaten worden genoteerd? Eerst het getal op x-as 
(de horizontale as), dan het getal op y-as (de verticale 
as).

 2  Bij deze toepassingsopgave met breuken worden bij 
elke splitsing de knikkers verder verdeeld. De opgave 
is zelfcontrolerend: in de bakjes A t/m G moeten 
samen weer 1080 knikkers zitten.

 3  Bij opdracht a bekijkt u samen even de eerste som. De 
eerste mogelijkheid is gegeven: a = 9, b = 7 en c = o. 
Dat levert de volgende aftrekking op:
99
70 –
29
Vraag de kinderen of je ook met 88 (a = 8) kunt 
beginnen. En met 77? Enzovoort. Bij de andere 
sommen van opdracht a kunnen de kinderen zelf 
experimenteren om tot passende oplossingen te 
komen. 

Opdracht b is een lastige puzzel die met logisch 
redeneren kan worden opgelost. 
 (1) (2) (3) (4) (5)
  a b b c
  d e b b +
 e f c e a
Onder (1) is e = 1 de enige mogelijkheid. Dus onder (4) 
is b = 5, want b = 0 is niet mogelijk in verband met (5). 
Onder (3) is c = 1 + 5 + 1 = 7. Nu is ook a te berekenen 
onder (5): a = 2. Onder (2) kan dan a + d = e, f alleen 
maar 2 + 8 = 10 zijn, dus d = 8 en f = 0.
Bij opdracht c geeft het ‘kladblaadje’ al veel informatie. 
De eerste aanwijzing is b × bb = cc. Even proberen:
1 × 11 = 11 (kan niet, want dan zijn b en c allebei 1)
2 × 22 = 44 (dat kan, dan is b = 2 en c = 4)
3 × 33 = 99 (kan niet, want dan wordt d bij de 
volgende aanwijzing 12 (3 + 9))
De volgende aanwijzing is b + c = d. 
Dit levert op: d = 6.
De laatste aanwijzing is d × d = ad. 
Dit geeft 6 × 6 = 36, waarbij dus a = 3.
Met deze gegevens is het niet zo lastig meer de drie 
sommen verder in te vullen. 
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 1  Deze opgave zullen de kinderen zonder veel 
toelichting kunnen maken. Alleen het bepalen van de 
schaal heeft misschien nog wat aandacht nodig:

op de tekening 3 cm 1 cm 1 cm

in werkelijkheid 3 m 1 m 100 cm

Dus de schaal is 1 : 100

 2  Bij deze opgave hebben de kinderen een kopie van 
kopieerblad 1 (Grote ruitjes) nodig.
Laat de kinderen voor elke vierkante meter van het 
terras en het tegelpad steeds een vakje van 1 vierkante 
centimeter van het ruitjespapier nemen. Het stuk 
rechtsboven in het terras, waar geen mooie hele 
vierkante meters zijn, kan vragen opleveren. Zorg 
ervoor dat de kinderen een correcte plattegrond op 
ruitjespapier hebben voor ze beginnen met uittekenen 
en uitrekenen.

 3  Door logisch redeneren kunnen de kinderen deze 
vlekkensommen oplossen. Wijs ze er nog even op dat 
de eerste drie sommen optellingen zijn en de laatste 
drie aftrekkingen. Bij het zoeken naar de oplossingen 
speelt ‘onthouden’ en ‘lenen’ een belangrijke rol. 

Bijvoorbeeld bij de eerste optelling:
(1) (2) (3) (4)
   1

2 4 8 7
2 . . 3
. 0 0 0

Onder (4) moet een 7 komen, om een 0 onder de 
streep te krijgen. Maar 7 + 3 = 10; 0 opschrijven, 
1 onthouden.

 4  De oppervlakte van de wanden en het plafond samen 
is 18 m2 + 18 m2 + 18 m2 + 9 m2 = 63 m2. Daar gaat dan 
nog de 4 m2 van het raam af, blijft over 59 m2. Met wat 
geluk zijn 5 blikken verf voldoende.

 5  Misschien moet u het begrip stambreuk nog even stambreuk nog even stambreuk
verder toelichten. Maar waarschijnlijk zal het 
voldoende zijn om samen de opgavetekst door te 
nemen.
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1 : 100

1 : 200

Hieronder de antwoorden voor als je linksboven
begint met het tegelpatroon en je helemaal rechts 
vier stukken van de witt e grindtegels gebruikt
(van 20 cm × 40 cm)
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159 41

€ 572,40 + € 100,45 = € 672,85

67 grindtegels en 17 siertegels

€ 241,20 + € 41,65 = € 282,85
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 1  Met dit soort opgaven zijn de kinderen vertrouwd, 
deze opgave zal dus niet veel problemen opleveren. 
Het moeilijkst zijn opdracht b en d, waar de kinderen 
moeten uitrekenen hoeveel procent er is bijgekomen. 
Daarvoor moeten ze de aantallen van het jaar 1990 op 
100% zetten.
Bij deze opdrachten is het handig de rekenmachine te 
gebruiken. Bijvoorbeeld bij opdracht d: Tussen 1990 en 
2010 zijn er 265 000 sieraden bijgekomen.
100% ➔ 540 000
1% ➔ 5400 
Hoe vaak zit 5400 (1%) in 265 000? De rekenmachine 
geeft als antwoord: 49,074074 keer. Dat is afgerond 
49 keer. Het antwoord is dus 49%.

 2  Het aantal munten en de percentages zijn hier zo 
gekozen dat er vrij gemakkelijk mee gerekend kan 
worden:
10% ➔ 48 munten
5% ➔ 24 munten
20% ➔ 96 munten enzovoort

 3  In deze opgave draait het om de deelbaarheid van 
getallen door het getal 9. Een getal is deelbaar door 9 
als de som van de cijfers in dat getal deelbaar is door 9. 
(Net zo als een getal deelbaar is door 3 als de som van 
de cijfers in dat getal deelbaar is door 3.) Probeer 
samen met de kinderen even een paar getallen uit om 
te kijken hoe deze deelbaarheid door 9 werkt. Neem 
eerst de eenvoudige getallen 54, 72 en 85, daarna de 
getallen 189 en 455, en tot slot nog een paar grote 
getallen: 374 291 en 601 893. Controleer de grote 
getallen door ze door 9 te delen op de rekenmachine.

 4  Wijs de kinderen er nog even op dat ze steeds alle vier 
getallen moeten gebruiken en dat ze elk van die vier 
getallen steeds maar één keer mogen gebruiken. 

15

Blok 4Week 2Pluswerkboek 8a
264 Pluswerkboek

1 290 000 of 1,29 miljoen
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49 %

265 000
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Verschillende mogelijkheden

40
10 × (12 + 25) + 30 = 400
(75 : 15 + 45) × 20 = 1000
(60 : 12 + 45) × 18 = 900

(5 + 10 + 15) × 25 = 750 of (25 : 5) × 10 x 15 = 750

2

De omcirkelde 
biljett en zijn 
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 1  Deze opgave is bij uitstek geschikt om in tweetallen te 
doen. De kinderen moeten de aanwijzingen in de tekst 
heel nauwkeurig volgen en intekenen op de kaart. 
Wanneer ze de route correct hebben ingetekend, 
meten ze de lengte van de route op. Vervolgens 
kunnen ze met behulp van de schaal de totale afstand 
berekenen. De route op de kaart is ongeveer 48 cm 
lang. Schaal 1 : 500 000 betekent dat 1 cm = 5 km. De 
route is dus in werkelijkheid ongeveer 240 km lang. 
Voor het berekenen van het aantal dagen dat de 
onderzoekers over de tocht doen, is het realistisch om 
ervan uit te gaan dat zij ook regelmatig stoppen om 
dingen te onderzoeken. Dan is 20 km per dag 
misschien wel een goede maat. 

 2  De kinderen hebben in deel 7a, 7b en 8a heel 
regelmatig met allerlei verhoudingssituaties gewerkt. 
Als laatste stap is in deel 8a, blok 4, week 2, les 4 
(opgave 1) de formele notatie geïntroduceerd 
(bijvoorbeeld 1 : 2). In deze opgave wordt ook deze 
formele notatie gebruikt. Het kan handig zijn om er 
weer even kort aandacht aan te schenken. Gebruik 
daarvoor de eerste opdrachten van de beide tabellen:

•  Eerste tabel: de verhouding is 2 : 1; het eerste getal is 
90; het tweede getal is dan ...? Herkennen de 
kinderen deze soort opdracht? Zien ze dat ze 
90 : 2 = 45 moeten doen om het tweede getal te 
krijgen?

•  Tweede tabel: hier is het verschil gegeven, dit is 
nieuw voor de kinderen. Bij de verhouding 4 : 3 is 
1 het verschil. Bij de twee gevraagde getallen is 
125 het verschil, het eerste getal is dus 4 × 125 en 
het tweede getal 3 × 125. 

 3  Deze opgave is vrij ingewikkeld. Geef de kinderen 
eventueel een kopie van kopieerblad 2 (Kleine ruitjes) 
om alles op uit te tekenen. Dit uittekenen kan op 
verschillende manieren, laat de kinderen hier vrij in. 
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240 km
12 dagen (als ze ongeveer 20 km per dag lopen)
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Na 3 minuten en 50 seconden staan alle lampjes tegelijk op groen.

Je hebt dan 10 seconden om de brug over te steken.

200
45 500

75
375
175
240

375
525
225
100
640

200

1800
80



17

Blok 4Week 3Pluswerkboek 8a

De wereld in getallen, uitleg Pluswerkboek 8a © Malmberg ’s-Hertogenbosch

10

tijd

2.10

la
m

pj
es

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

20

2.20

30

2.30

40

2.40

50

2.50

60

3.00

1.10

3.10

1.20

3.20

1.30

3.30

1.40

3.40

1.50

3.50

2.00

4.00

10 sec.






