
© Malmberg, ’s-Hertogenbosch blz. 1 van 11

Pluspunt 3 | Lessuggestie | groep 5 | Handleiding |  Mijn Malmberg

Kijk na! Zomerkriebels

Omschrijving
Werkbladen voor groep 5. Ze sluiten aan bij blok 10. 
De kinderen oefenen:
•    deelsommen met rest maken bij een rekenverhaaltje (opgave 1)
•    het verschil tussen twee getallen tot en met 1000 uitrekenen (opgave 2)
•    thermometers aflezen en bedenken wat die temperatuur betekent (opgave 3 en 4)
•    een bedrag opschrijven met een euroteken (opgave 5)

Werkwijze
De kinderen kunnen zelfstandig aan de werkbladen werken. Neem vooraf de bladen door en leg uit dat 
de kinderen de uitkomsten na moeten rekenen. Doe eventueel de eerste opgave voor en laat zien hoe 
je de krul maakt en hoe je de uitkomst doorstreept en de goede uitkomst erachter schrijft.   

Differentiatie
De opgaven met  zijn geschikt voor rekensterke kinderen. De andere kinderen hoeven deze opgave 
niet te maken.

Reflectie
Bespreek de werkbladen. Laat de kinderen vertellen welke fouten ze hebben opgespoord. Klopt hun
verbetering?

 



Vandaag ben jij juf of meester. Kijk de sommen na.

Is de uitkomst goed? Zet er een krul achter.  

Is de uitkomst fout? 
- Zet er een streep door.  
- Schrijf de goede uitkomst erachter.

1  Reken uit. Vul in. 

 Naam: Guus
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Naam:  

aantal fouten Guus:          
teken hier een sticker:

a   Emma heeft 33 aardbeien geplukt. 
  Er kunnen 6 aardbeien in een  

doosje. Hoeveel doosjes maakt 
zij vol?

 Zij maakt  6  doosjes vol.   

c   Lex wil minstens 30 euro verdienen 
met het wassen van auto’s.

  Voor het wassen van 1 auto krijgt 
hij 7 euro. Hoeveel auto’s moet hij 
wassen?

 Hij moet  5  auto’s wassen. 

b   Er zijn 25 kinderen die een glas ranja 
willen. Tarkan neemt per keer  
3 glazen mee.  Hoeveel keer moet  
hij lopen om alle kinderen een glas 
ranja te geven?

 Hij moet  8  keer lopen. 

 
  

d   Er zijn 3 zakjes met elk 40 
waterballonnen. Er zijn 15 kinderen. 

  Ella wil ieder kind 6 waterballonnen 
geven. Hoeveel zakjes moet zij 
openmaken?

Zij moet  3  zakjes openmaken.
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2  Reken uit. Vul in. 

 Naam: Flav io

Kijk na! Zomerkriebels

Naam:  

a   In het zwembad mogen 250 
kinderen. Er zwemmen al  
175 kinderen.

  
 Er kunnen nog  50  kinderen bij. 

c   Lex wil minstens 30 euro verdienen 
met het wassen van auto’s. Voor het 
wassen van 1 auto krijgt hij 7 euro.

 Hoeveel auto’s moet hij wassen?

 Hij moet  4  auto’s wassen. 
 

b  Jessie heeft € 350,- nodig.
 Ze heeft al € 285,-.

 Jessie heeft nog  € 55,-  nodig. 

 
d   Thijs en Fenneke willen ieder een 

Spacescooter. Een Spacescooter kost 
€ 130,-. Ze hebben samen al  
€ 140,- gespaard.

  Ze moeten samen nog  € 120,-   
sparen.  

 Dat is ieder  € 60,- 

aantal fouten Flavio:          
teken hier een sticker:
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Naam:  

3 a   Lees de thermometers af en schrijf eronder  
wat de temperatuur is.

  Naam: Aukje

 

 

 
 b  Welke thermometer past bij welk weerbericht? Schrijf de letter erachter. 

  In het noorden van Rusland is het extreem koud.  3  

  De hitte houdt aan.  2  

  Het is minder koel dan vorige week.  
  Een voorzichtig zonnetje laat zich zien op deze lentedag.   1  

aantal fouten Aukje:          
teken hier een sticker:

..........°C ..........°C ..........°C16 -23 37
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Naam:  

 
4  Zoek bij elke zin de goede thermometer. 
 Schrijf daarna de goede dag en de temperatuur erbij.

 Naam: Esper

 a  Vandaag is het maandag. Het is 30 graden.
 b  Gisteren was het 2 graden kouder dan vandaag.
 c  Morgen wordt het 6 graden warmer dan gisteren.
 d  Eergisteren was het 3 graden kouder dan vandaag.

aantal fouten Esper:          
teken hier een sticker:

a  maandag, 30 °C c  d insdag, 36 °C b  zondag, 28 °C d  zondag, 27 °C
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Naam:  

5  Schrijf de prijs met het euroteken op het prijskaartje. 

 Naam:  Margot
aantal fouten Margot:          
teken hier een sticker:

a    
 

 

11 euro en 95 cent

 b  

90 cent
 

c  

2 euro en 5 cent

€ 11 ,95 € 2,50€ 90,-



Vandaag ben jij juf of meester. Kijk de sommen na.

Is de uitkomst goed? Zet er een krul achter.  

Is de uitkomst fout? 
- Zet er een streep door.  
- Schrijf de goede uitkomst erachter.

1  Reken uit. Vul in. 

 Naam: Guus
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Naam:  

aantal fouten Guus:          
teken hier een sticker:

a   Emma heeft 33 aardbeien geplukt. 
  Er kunnen 6 aardbeien in een  

doosje. Hoeveel doosjes maakt 
zij vol?

 Zij maakt  6  doosjes vol.   

c   Lex wil minstens 30 euro verdienen 
met het wassen van auto’s.

  Voor het wassen van 1 auto krijgt 
hij 7 euro. Hoeveel auto’s moet hij 
wassen?

 Hij moet  5  auto’s wassen. 

b   Er zijn 25 kinderen die een glas ranja 
willen. Tarkan neemt per keer  
3 glazen mee.  Hoeveel keer moet  
hij lopen om alle kinderen een glas 
ranja te geven?

 Hij moet  8  keer lopen. 

 
  

d   Er zijn 3 zakjes met elk 40 
waterballonnen. Er zijn 15 kinderen. 

  Ella wil ieder kind 6 waterballonnen 
geven. Hoeveel zakjes moet zij 
openmaken?

Zij moet  3  zakjes openmaken.

Antwoorden

2

9
5
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2  Reken uit. Vul in. 

 Naam: Flav io

Kijk na! Zomerkriebels

Naam:  

a   In het zwembad mogen 250 
kinderen. Er zwemmen al  
175 kinderen.

  
 Er kunnen nog  50  kinderen bij. 

c   Lex wil minstens 30 euro verdienen 
met het wassen van auto’s. Voor het 
wassen van 1 auto krijgt hij 7 euro.

 Hoeveel auto’s moet hij wassen?

 Hij moet  4  auto’s wassen. 
 

b  Jessie heeft € 350,- nodig.
 Ze heeft al € 285,-.

 Jessie heeft nog  € 55,-  nodig. 

 
d   Thijs en Fenneke willen ieder een 

Spacescooter. Een Spacescooter kost 
€ 130,-. Ze hebben samen al  
€ 140,- gespaard.

  Ze moeten samen nog  € 120,-   
sparen.  

 Dat is ieder  € 60,- 

aantal fouten Flavio:          
teken hier een sticker:

3

75

5

€ 65

Antwoorden
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Naam:  

3 a   Lees de thermometers af en schrijf eronder  
wat de temperatuur is.

  Naam: Aukje

 

 

 
 b  Welke thermometer past bij welk weerbericht? Schrijf de letter erachter. 

  In het noorden van Rusland is het extreem koud.  3  

  De hitte houdt aan.  2  

  Het is minder koel dan vorige week.  
  Een voorzichtig zonnetje laat zich zien op deze lentedag.   1  

aantal fouten Aukje:          
teken hier een sticker:

..........°C ..........°C ..........°C16 -23 37-27 °C

2

3

33 °C

4

Antwoorden
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Naam:  

 
4  Zoek bij elke zin de goede thermometer. 
 Schrijf daarna de goede dag en de temperatuur erbij.

 Naam: Esper

 a  Vandaag is het maandag. Het is 30 graden.
 b  Gisteren was het 2 graden kouder dan vandaag.
 c  Morgen wordt het 6 graden warmer dan gisteren.
 d  Eergisteren was het 3 graden kouder dan vandaag.

aantal fouten Esper:          
teken hier een sticker:

a  maandag, 30 °C c  d insdag, 36 °C b  zondag, 28 °C d  zondag, 27 °C

Antwoorden

2

34 °C zaterdag
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Naam:  

5  Schrijf de prijs met het euroteken op het prijskaartje. 

 Naam:  Margot
aantal fouten Margot:          
teken hier een sticker:

a    
 

 

11 euro en 95 cent

 b  

90 cent
 

c  

2 euro en 5 cent

€ 11 ,95 € 2,50€ 90,-

Antwoorden

€ 0,90 € 2,05

2


