
Toets blok 3 Getallen en Bewerkingen op vrijdag 2 december 2022 

 

Blok 3 Les 1 

WB p. 3 – 6 

Focus oef. 5 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan een kommagetal, verhouding of een kans 
schrijven als een breuk. 

□ Ik kan onderzoeken of twee grootheden recht 
evenredig zijn of niet. 

□ Ik kan vraagstukken oplossen met verhoudingen. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 28 (weer) / p. 32 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 1-2 /papier p. 1A-1B). 
□ Huistaak 17 (volledig). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Blok 3 Les 4 

WB p. 12 – 14 

Focus oef. 5 
 

Blok 3 Les 13 

WB p. 54 – 56 

Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan bij het vermenigvuldigen 
schakelen/groeperen. 

□ Ik kan bij vermenigvuldigingen factoren 
samennemen. 

□ Ik kan vermenigvuldigen door te compenseren. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 29 (weer) / p. 34 (meer). 
□ Herhalingsles p. 84 (weer) / p. 90 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 11-12 /papier p. 6A-6B). 
□ Huistaak 23 (oefening 4). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

  
 

 

Blok 3 Les 5 

WB p. 15 – 17 

Focus oef. 4 
 

Blok 3 Les 18 

WB p. 70 – 73 

Focus oef. 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan delers zoeken van natuurlijke getallen (t.e.m. 
100) aan de hand van een T-Schema.  

□ Ik kan de grootste gemeenschappelijke deler (G.G.D) 
vinden van twee natuurlijke getallen. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 30 (weer) / p. 34 (meer). 
□ Herhalingsles p. 87 (weer) / p. 93 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 3-4 / papier p. 2A-2B). 
□ Huistaak 18 (volledig). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

 



Blok 3 Les 7 

WB p. 22 – 25 

Focus oef. 3 
 

Blok 3 Les 8 

WB p. 26 – 27 

Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan een schatting uitvoeren voor het maken van 
een staartdeling.  

□ Ik kan een kommagetal cijferend delen door een 
getal dat bestaat uit twee cijfers. 

□ Ik kan een staartdeling uitvoeren tot op een eenheid 
of 0,1 of 0,01 nauwkeurig.  

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 31 (weer) / p. 36 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 15-18 / papier p. 8A-9B). 
□ Huistaak 19 (volledig). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de 
lessen? 

 

    

Blok 3 Les 10 

WB p. 41 – 43 

Focus oef. 5 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik ken de begrippen: gelijknamige breuken, 
ongelijknamige breuken en gelijkwaardige breuken. 

□ Ik kan ongelijknamige breuken gelijknamig maken. 
□ Ik kan ongelijknamige breuken vergelijken.  

 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 49 (weer) / p. 51 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 5-6 /papier p. 3A-3B). 
□ Huistaak 20 (volledig). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Blok 3 Les 11 

WB p. 44 – 45 

Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan ongelijknamige breuken optellen en 
aftrekken. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 50 (weer) / p. 52 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 7 /papier p. 4). 
□ Huistaak 21 (volledig). 
□ Automatisatie taak 10 oef. 1 en 2 (dig. p. 3 / papier p. 19). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

  



Blok 3 Les 16 

WB p. 63 – 66 

Focus oef. 5 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan de meest geschikte rekenwijze kiezen: 
hoofdrekenen, cijferen, schatten of een 
zakrekenmachine gebruiken.  

□ Ik kan ongestructureerde hoeveelheden (bv. publiek) 
structureren om te schatten.  

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 85-86 (weer) / p. 91-92 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 9-10 /papier p. 5A-5B). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Blok 3 Les 19 

WB p. 74 – 75 

Focus oef. 5 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan bij delingen factoren hergroeperen. 
□ Ik kan bij delingen deeltallen samennemen.  
□ Ik weet dat de plaats van de haakjes invloed heeft op 

de uitkomst bij een deling. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 88 (weer) / p. 93 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 13-14 /papier p. 7A-7B). 
□ Huistaak 23 (oefening 4). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

 


