
Nummer les: Wat ik moet kunnen: 
Waar kan ik het 

studeren? 

Kleur smiley 
als je klaar 

bent: 

Toets Blok 1 Getallen en Bewerkingen op maandag 28 september 2020 

Blok 1 Les 1 

- Een correcte schatting maken bij het 
vermenigvuldigen van kommagetallen. 

- Een kommagetal vermenigvuldigen met een 
natuurlijk getal. 

- Vraagstukken oplossen over kommagetallen 
vermenigvuldigen. 

WB p. 31 – 34 

Focus oef. 3 & 6 

 
Onthoudkader 

WB p. 31 

Instructiefilmpje 
op de website. 

Blok 1 Les 3 
Blok 1 Les 4 

- Eenvoudige breuken vergelijken. 
- Gelijkwaardige breuken vinden van een gegeven 

breuk. 
- Een breuk nemen van een getal.  

WB p. 38-42 

Focus oef. 8 

 

WB p. 43 – 47 

Focus oef. 7 

Onthoudkader 
WB p. 38, 44 en 

45. 

Instructiefilmpjes 
op de website. 

Blok 1 Les 6 
Blok 1 Les 7 

- Getallen tot 1 000 000 op een getallenas plaatsen. 
- Getallen tot 1 000 000 herstructureren. 

WB p. 61-63 

Focus oef. 3,4 en 
6. 

 WB p. 64 – 66 

Instructiefilmpje 
op de website. 

Blok 1 Les 9 
Blok 1 Les 10 

- Eenvoudige getallen tot 1 000 000 optellen en 
aftrekken. 

- Niet verplicht maar aangeraden: het gebruik van 
rekentrucs zoals de optellingswip en 
aftrekkingshalter. 

WB p. 71-73 

Focus oef. 2 

 

WB p. 79 – 83 

Onthoudkader 
WB p. 71 

Instructiefilmpjes 
op de website. 

 

  

Stappen om te studeren: 

1. Bekijk de toetswijzer en lees wat je moet kunnen. 

2. Ga naar je werkboek, bekijk grondig hoe je het gedaan hebt in de les. 

3. Maak een oefening opnieuw. Let daarbij vooral op de focusoefeningen.  

4. Wat je goed kan, hoef je niet meer verder te studeren. 

5. Wat minder goed lukt, oefen je verder in (Scoodle Play, huiswerkblaadjes, extra 

remediëringsblaadjes, …). Maak zeker niet alles, dat is veel te veel! 

6. Vraag achteraf eventueel iemand om te controleren of je goed gestudeerd hebt. 



 

 

 

   

 Je kan ook altijd extra oefeningen maken op Scoodle Play.  

 

Extra oefeningen zijn ook te vinden bij de herhalingsles. 

Weeroefeningen: WB p. 51-55 en WB p. 84-89. 

Meeroefeningen: WB p. 56-60 en WB p. 90-95. 

! Opgelet, kijk goed naar het nummer van de les. Enkel les 1, 3, 4, 6, 7, 9 en 10. 

 

Op de website zijn er extra remediëringsblaadjes te vinden. Een ideale manier om een 

toets voor te bereiden.  

 

 

Je kan ook de huiswerkblaadjes maken. Hier vind je ook veel extra oefenstof. 

 

Heb je vragen? Stel ze zeker aan de meester! 

 

 

 

 

 

 

 

Lees elke opdracht heel goed. 

Herlees wanneer je iets niet goed hebt begrepen. 

Werk nauwkeurig en met zorg. 

Controleer je antwoord door je af te vragen of het kan 

en door na te rekenen. 


