
Toets blok 6 Getallen en Bewerkingen op donderdag 30 april 2023 

 

Blok 6 Les 1 

WB p. 3 – 6 

Focus oef. 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan positieve en negatieve getallen vergelijken. 
□ Ik kan het verschil bepalen tussen positieve en 

negatieve getallen. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 30 (weer) / p. 36 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (p. 1-2 / 1A-1B). 
□ Huistaak 41 (oefening 1, 2 en 3). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

  
 

 

Blok 6 Les 3 

WB p. 12 – 15 

Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan kommagetallen al cijferend optellen. 
□ Ik kan kommagetallen al cijferend aftrekken. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 31-32 (weer) / p. 37 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (p. 12 / 9). 
□ Huistaak 47 (oefening 6). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

  
 

 

Blok 6 Les 4 

WB p. 16 – 17 

Focus oef. 3 en 4 
 

Blok 6 Les 6 

WB p. 21 – 23 

Focus oef. 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan een kommagetal handig delen door het 
gebruik van de delingshalter. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 32 (weer) / p. 37 (meer). 
□ Herhalingsles p. 34 (weer) / p. 38 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (p. 9-10 / 6-7). 
□ Huistaak 42 (oefening 4). 
□ Huistaak 45 (oefening 1 en 2). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

  



    

Blok 6 Les 9 

WB p. 40 – 43 

Focus oef. 3 en 7 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan percentages berekenen met en zonder het 
zakrekenmachine. 

□ Ik kan een getal met een percentage verhogen of 
verlagen (bv. rente / korting).  

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 57 (weer) / p. 60 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (p. 8 / 5). 
□ Huistaak 44. 
□ Huistaak 47 (oefening 5). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Blok 6 Les 10 

WB p. 44 – 46 

Focus oef. 2, 3 en 5 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan afronden tot op D, H, T, E, t en h.  
□ Ik kan zinvol afronden naar gelang de situatie (bv. 

rekening in de supermarkt).  
□ Ik kan een hoeveelheid schatten door te groeperen. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 57 (weer) / p. 60 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (p. 11 / 8). 
□ Huistaak 45 (oefening 3 en 4). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Blok 6 Les 12 

WB p. 50 – 52 

Focus oef. 5 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan onderzoeken of een getal deelbaar is door 3. 
□ Ik kan onderzoeken of een getal deelbaar is door 9. 
□ Ik kan de rest bepalen als een getal niet deelbaar is 

door 3 of 9. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 58 (weer) / p. 61 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (p. 3-4 / 2A-2B). 
□ Huistaak 47 (oefening 1, 2 en 3). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de lessen? 

 

    

  



    

Blok 6 Les 13 

WB p. 53 – 56 

Focus oef. 2 

 

Blok 6 Les 17 

WB p. 76 – 79 

Focus oef. 2 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan breuken, percenten, kommagetallen en 
verhoudingen omzetten. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 59 (weer) / p. 61 (meer). 
□ Herhalingsles p. 89 (weer) / p. 93 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (p. 5-7 / 3A-4). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

  
 

 

Blok 6 Les 15 

WB p. 67 – 70 
Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan kommagetallen cijferend vermenigvuldigen. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 87-88 (weer) / p. 92 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (p. 13 / 10). 
□ Huistaak 48 (oefening 1). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

 


