
Toets Blok 2 Getallen en Bewerkingen op vrijdag 18 november 2022 

 

Blok 2 Les 3 

WB p. 12 – 14 

Focus oef. 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan patronen herkennen en verwoorden. 
□ Ik kan rijen aanvullen volgens een enkelvoudig of 

gecombineerd patroon. 
□ Ik kan enkelvoudige of gecombineerde patronen 

bedenken om een rij aan te vullen. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 32 (weer) / p. 37 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 1 / papier p. 1). 
□ Huistaak 9 oefening 2  
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Blok 2 Les 4 

WB p. 15 – 18 

Focus oef. 4/6 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan een breuk nemen van een natuurlijk getal. 
□ Ik kan een breuk nemen van een kommagetal. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 33 (weer) / p. 38 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig p. 2 / papier p. 2). 
□ Huistaak 9 oefening 3.  
□ Huistaak 12 oefening 4. 
□ Automatisatieblaadjes (dig. p. 3 / papier p. 11) 
□ Scoodle Play. 
□ Instructiefilmpje. 

Kan ik de les? 

 

    

Blok 2 Les 6 

WB p. 22 – 24 

Focus oef. 4/5 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan gelijknamige breuken optellen en aftrekken. 
□ Ik kan de som of het verschil van breuken 

vereenvoudigen. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 34 (weer) / p. 38-39 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 3-4 / papier p. 3A-3B). 
□ Huistaak 9 oefening 4. 
□ Huistaak 16 oefening 6. 
□ Scoodle Play. 
□ Instructiefilmpje. 

Kan ik de les? 

 

    

  



Blok 2 Les 7 

WB p. 25 – 27 

Focus oef. 6 
 

Blok 2 Les 9 

WB p. 41 – 43 

Focus oef. 4/5/7 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan natuurlijke getallen handig vermenigvuldigen 
met 10 – 100 – 1 000 en 10 000. 

□ Ik kan natuurlijke getallen handig vermenigvuldigen 
met 5 en 50. 

□ Ik kan natuurlijke getallen handig vermenigvuldigen 
met 2 en 4. 

□ Ik ken de handige trucjes van buiten. 
□ BONUS:  Ik kan natuurlijke getallen handig 

vermenigvuldigen met 25. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 34 (weer) / p. 39 (meer). 
□ Herhalingsles p. 58 (weer) / p. 62 (meer). 
□ Blok 2 Les 15: herhalingsles (WB p. 69 – 71) 
□ Extra werkblaadjes (p. 6 / 5). 
□ Huistaak 10.  
□ Huistaak 13 oefening 3.  
□ Scoodle Play. 
□ Instructiefilmpje (B2L7). 

Kan ik de lessen? 

 

    

Blok 2 Les 10 

WB p. 44 – 46 

Focus oef. 3 
 

Blok 2 Les 12 

WB p. 50 – 52 

Focus oef. 2 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan een cijferoefening controleren door gebruik te 
maken van een schatting. 

□ Ik kan natuurlijke getallen vermenigvuldigen door te 
cijferen. 

□ Ik kan een kommagetal vermenigvuldigen met een 
natuurlijk getal door te cijferen. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 59 (weer) / p. 63 (meer). 
□ Herhalingsles p. 61 (weer) / p. 65 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 9-10 / papier p. 7A-7B). 
□ Huistaak 12. 
□ Automatisatieblaadjes (dig. p. 4 / papier p. 12) 
□ Scoodle Play. 
□ Instructiefilmpje (B2L10 + B2L12) 

Kan ik de lessen? 

 

    

Blok 2 Les 14 

WB p. 66 – 68 

Focus oef. 3 
 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan natuurlijke getallen handig vermenigvuldigen 
met 0,1 – 0,01 – 0,001. 

□ Ik kan natuurlijke getallen handig vermenigvuldigen 
met 0,5. 

□ Ik ken de handige trucjes van buiten. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 86-87 (weer) / p. 92 (meer). 
□ Blok 2 Les 15: herhalingsles (WB p. 69 – 71) 
□ Extra werkblaadjes (dig p. 7 / papier p. 6). 
□ Huistaak 13 oefening 1 en 2. 
□ Scoodle Play. 
□ Instructiefilmpje. 

Kan ik de lessen? 

 

  



Blok 2 Les 17 

WB p. 76 – 78 

Focus oef. 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan kommagetallen omzetten naar breuken. 
□ Ik kan breuken omzetten naar kommagetallen. 
□ Ik kan breuken en kommagetallen sorteren van klein 

naar groot of omgekeerd. 
□ Ik kan een zakrekenmachine gebruiken om breuken 

te vergelijken met kommagetallen. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 89 (weer) / p. 94 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 5 / papier p. 4). 
□ Huistaak 16 oefening 1, 2 en 3.  
□ Scoodle Play. 
□ Instructiefilmpje. 

Kan ik de les? 

 

    

Blok 2 Les 19 

WB p. 83 – 85 

Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan breuken gebruiken als een verhouding. 
□ Ik kan breuken gebruiken om een kans uit te 

drukken. 
□ Ik kan in een vraagstuk eenvoudige kansen 

berekenen. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 90-91 (weer) / p. 95-96 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 11-12 / papier p. 8A-8B). 
□ Huistaak 16 oefening 4 en 5. 
□ Scoodle Play. 
□ Instructiefilmpje. 

Kan ik de les? 

 

 


