
HB2.10Herhalingsles 10 – Metend rekenen 2 – Weeroefeningen

■■ Noteer de digitale tijd op dit moment (net voor je noteert), tot op één seconde nauwkeurig.

Tip! Is er geen digitale klok aanwezig, gebruik dan je horloge of de klok van de computer.

: :

■■ Om welke soort hoek gaat het?
■■ Meet de hoek tot op 1° nauwkeurig.
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■■ Teken een hoek van 60° en een hoek van 130°.
■■ Duid telkens het hoekpunt aan.
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Griet haalt haar vriendin op in Oostende. 
Bij het vertrek gaat haar gps stuk en is 
haar gsm plat. Toch wil ze graag weten 
hoe ver de trip is. Ze gebruikt een 
wegenkaart met schaal 1 : 200 000. 
De afstand van haar dorp tot Oostende 
is op de kaart 13 cm.

■■ Hoeveel kilometer moet Griet 
ongeveer rijden?

afstand op kaart in cm

werkelijke afstand in cm

Antwoord: 

■■ Vul in.

Een jaar bestaat uit  of  dagen.

Een jaar bestaat uit  maanden.

Ik ben geboren op  in het jaar .

❖ Een jaar bestaat uit 4 .

❖ Een jaar bestaat uit  semesters.

■■ Noteer de digitale tijd op dit moment (net voor je noteert), tot op één seconde nauwkeurig.

Tip! Is er geen digitale klok aanwezig, gebruik dan je horloge of de klok van de computer.

: :

■■ Hoelang heb je aan de opdrachten gewerkt? 
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1 13

200 000 2 600 000

2 600 000 cm = 26 000 m = 26 km

Griet moet ongeveer 26 km rijden van thuis tot bij haar vriendin. (Het kan wat

minder of wat meer zijn. Dat hangt af van waar precies in Oostende ze moet zijn.)
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