
Blok 2 LPD vraag 1: een staafdiagram met diverse  
categorieën lezen en interpreteren

Een staafdiagram met diverse categorieën lezen en interpreteren

Een staafdiagram is een grafiek waarbij de lengte van een staaf overeenkomt met de 
voorgestelde waarde.
à Horizontaal : weergave van de categorie (per maand).
à Verticaal : verdeling, waarde (aantal fietsers, aantal voetgangers).
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Hoe deed ik de opdracht? 

Ik denk: Juf/Meester vindt:

J  L J  L

Tijdens de speeltijd kunnen we een drankje drinken. We hebben hierbij de keuze tussen 
verschillende drankjes, namelijk tussen appelsap of chocomelk.

 ¨ Bekijk het staafdiagram aandachtig.
 ¨ Beantwoord de vragen.
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Hoeveel appelsappen drinken de leerlingen van het eerste leerjaar?

In welk leerjaar drinken er evenveel leerlingen appelsap als chocomelk?

In welk leerjaar drinken de leerlingen dubbel zoveel chocomelk als appelsap?

Wat wordt er het meeste gedronken in de lagere school?

Hoeveel appelsappen worden er in het derde leerjaar minder gedronken dan chocomelk?
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Hoe deed ik de opdracht? 

Ik denk: Juf/Meester vindt:

J  L J  L

Blok 2 LPD vraag 2: hoofdrekenen met kommagetallen

Hoofdrekenen met kommagetallen

 Ik lees aandachtig het vraagstuk.

  Wat moet ik zoeken? Onderstreep  
de vraag.

  Wat weet ik al? Omkring de nodige 
gegevens.

 Hoe los ik het vraagstuk op?

 Ik los het vraagstuk op.

 Ik controleer of mijn antwoord juist is.

 Ik schrijf het antwoord op.

 ¨ Lees de situatie. 
 ¨ Los op.
 ¨ Gebruik hierbij je stappenplan.

Leonie koopt 12 kg hondenbrokken voor € 13,99 en een blik van 500 gram kattenvoer 
voor € 0,69.
Hoeveel moet Leonie betalen?

Wat moet je zoeken?

Wat weet je al?

Hoe los je het op?

Ik los op.

Ik noteer het antwoord.
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