
Blok 3 LPD vraag 1a: lijndiagrammen lezen en interpreteren

Lijndiagrammen lezen en interpreteren

 ■ Een lijndiagram:
• stelt hoeveelheden voor door punten, die verbonden worden met een lijn;
• wordt gebruikt om evolutie (stijgen/dalen) van grootheden weer te geven.
Voorbeeld: 
• Wat kunnen we aflezen uit het lijndiagram? (gewicht meisje 1-10 jaar = titel lijndiagram)
• Wat kunnen we aflezen op de horizontale as? (leeftijd in jaren)
• Wat kunnen we aflezen op de verticale as? (gewicht in kg)
• Wat vertelt de lijn op het diagram? (de evolutie in gewicht van het meisje: het gewicht 

stijgt naarmate het meisje ouder wordt)
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Hoe deed ik de opdracht? 

Ik denk: Juf/Meester vindt:

J  L J  L

De familie Jack heeft twee bloemenzaken: Tulip en Roosie. Daar verkoopt men elk jaar 
honderden tulpen. Dat doen ze al tien jaar. Vader Jack maakt van beide bloemenzaken een 
lijndiagram op. Zo kan hij de beide zaken met elkaar vergelijken.

 ¨ Bekijk de curve. 
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tulpen

Tulip

Roosie

 ¨ Beantwoord de vragen.
• Wat kunnen we aflezen op de horizontale as? 

• Wat kunnen we aflezen op de verticale as? 

• Welke zaak verkocht het eerste jaar het meeste aantal tulpen? 

• Hoeveel tulpen verkocht bloemenzaak Tulip in het zevende jaar? 

1

Hoe deed ik de opdracht? 

Ik denk: Juf/Meester vindt:

J  L J  L
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Het aantal jaren dat de bloemenwinkel bestaat.

Het aantal verkochte tulpen.

Bloemenzaak Roosie verkocht het eerste jaar het meeste aantal tulpen.

Bloemenzaak Tulip verkocht in het zevende jaar 1 000 tulpen.



Blok 3 LPD vraag 1b: lijndiagram tekenen

Lijndiagram tekenen

 ■ Een lijndiagram tekenen
• Zet elke waarde afzonderlijk uit als een punt. Kijk hiervoor goed op de horizontale en 

verticale as welke waarde je moet aanduiden.
• Trek een hulplijn met potlood vanuit de waarde op de horizontale as en een hulplijn op 

de verticale as. 
• Daar waar beide hulplijnen elkaar snijden, zet je een punt. 
• Verbind alle punten met een rechte lijn. Gebruik daarvoor je lat. 
• Neem een andere kleur als je verschillende lijnen moet tekenen.
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 ¨ Bekijk de tabel. Hij geeft de lichaamstemperatuur weer van opa de voorbije week.
 ¨ Teken met de gegevens uit de tabel het lijndiagram volgens het stappenplan.
 ¨ Beantwoord de vragen.

Dag Lichaams-
temperatuur

Maandag 36 °C

Dinsdag 36,5 °C

Woensdag 40 °C

Donderdag 39 °C

Vrijdag 38,5 °C

Zaterdag 38 °C

Zondag 36 °C

dagen van de week
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dowo za zodi vr

graden Celcius

• Op welke dagen had opa koorts? 

• Op welke dag steeg zijn temperatuur het sterkst? 

1
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Opa had koorts op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Zijn temperatuur steeg het sterkst op woensdag.



Hoe deed ik de opdracht? 

Ik denk: Juf/Meester vindt:

J  L J  L

 ¨ Bekijk de tabel.
 ¨ Teken met de gegevens uit de tabel het lijndiagram volgens het stappenplan.
 ¨ Neem blauw voor de jongens, groen voor de meisjes.
 ¨ Vul de legende aan.
 ¨ Beantwoord de vragen.

Evolutie van het aantal 
geboorten in België sinds 1830 

(afgerond tot op 1D)

JAAR Jongens Meisjes

1930 70 000 65 000

1940 55 000 50 000

1950 75 000 70 000

1960 80 000 75 000

1970 70 000 70 000

1980 65 000 60 000

1990 60 000 60 000

2000 60 000 55 000

2010 65 000 60 000

jaartal
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aantal geboorten

2

• Hoeveel jongens werden er geboren in 1930? 

• Wanneer steeg het aantal geboorten van de 
meisjes het meeste? 

• Wanneer was het aantal geboorten bij de  
jongens en de meisjes hetzelfde? 

• Waarom zou het geboortecijfer zo sterk zakken 
tussen 1930 en 1940? 

Legende

Meisjes

Jongens
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Bij het begin van de telling in 1930 werden 

er ongeveer 70 000 jongens geboren.

In 1950 steeg het aantal geboorten van 

de meisjes het meeste.

In 1970 en 1990 was het aantal ge-

boorten bij de jongens en de meisjes 

hetzelfde.

Een mogelijke verklaring zou het begin 

van de Tweede Wereldoorlog kunnen zijn.



Blok 3 LPD vraag 2: bruto, tarra of netto

Bruto, tarra of netto

netto

bruto

tarra

 ■ tarra = gewicht van de verpakking (vrachtwagen)
 ■ netto = gewicht van de inhoud (lading)
 ■ bruto = gewicht van de verpakking en de inhoud samen (geladen vrachtwagen)

netto tarra BRUTO = NETTO + TARRA
TARRA = BRUTO – NETTO
NETTO = BRUTO – TARRAbruto

 ¨ Lees de opgave.
 ¨ Vul het juiste gewicht aan bij de begrippen.

Op een doos cornflakes staat 750 g. Wanneer je de doos op de weegschaal zet,  
lees je echter 859 g af. 

Netto = Tarra = 

Bruto = 

Een lege pot confituur weegt 125 gram. Als ik de volle pot op de weegschaal plaats,  
lees ik 1 kg af.

Netto = Tarra = 

Bruto = 

 ¨ Vul de tabel verder aan. 

Netto Tarra Bruto

Een pak bloem 1 kg =  g 15 g  g =  kg

Een blik erwten 400 g 473 g

Een pak koffie 20 g 520 g

Een kist 
appelsienen

 g =  kg 500 g 25,5 kg =  g

1

2
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750 g 109 g

859 g

875 g 125 g

1 000 g

1 000 1 015 1,015

73 g

500 g

25 000 25 25 500



Hoe deed ik de opdracht? 

Ik denk: Juf/Meester vindt:

J  L J  L

 ¨ Lees de opgave.
 ¨ Los daarna de vraag op.

Als je een doos diepvrieszalm op de weegschaal legt, lees je af: 550 gram. Het lege pak 
weegt precies 1/5 van dit gewicht.
Bereken het gewicht van de zalm.

Antwoord: 

De bestelwagen van Joris weegt leeg 1 765 kg. Hij heeft een vracht geladen van 1 800 kg. Hij 
komt aan een brug. Daar staat een verbodsbord ‘2,5 ton’.
Reken uit of Joris met zijn bestelwagen over deze brug mag rijden.

Antwoord: 

3
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bruto = 550 gram

tarra = 
1
5

 van 550 gram = 110 gram

netto = gewicht van de zalm = bruto – tarra

550 – 110 = 440 à netto = 440 gram

2,5 ton = 2 500 kg

tarra = 1 765 kg

netto = 1 800 kg

bruto = gewicht van de bestelwagen én het gewicht van de lading = tarra + netto

1 765 + 1 800 = 3 565 à bruto = 3 565 kg

Het nettogewicht van de zalm is 440 gram.

Joris mag met zijn bestelwagen niet over de brug rijden.



Blok 3 LPD vraag extra: samengestelde vraagstukken met  
natuurlijke getallen

Samengestelde vraagstukken met natuurlijke getallen

Stappenplan vraagstukken
Stap 1: ik kijk, ik luister of ik lees aandachtig.
Stap 2: wat moet ik zoeken? Onderstreep de vraag.
Stap 3: wat weet ik al? Omkring de nodige gegevens.
Stap 4: hoe los ik het vraagstuk op?
Stap 5: ik reken.
Stap 6: ik controleer of mijn antwoord juist is.
Stap 7: ik zeg of schrijf het antwoord.

 ¨ Los de vraag op.
 ¨ Maak gebruik van het stappenplan.

Een doos koffiefilters weegt in totaal 200 g. Er zitten 50 filters in van elk 3 gram.
• Hoeveel bedraagt het gewicht van de lege doos?

 ¨ Ik heb voldoende gegevens om deze oefening op te lossen.
 ¨ Ik heb niet voldoende gegevens om deze oefening op te lossen.

Stap 1: ik kijk, ik luister of ik lees aandachtig.

Stap 2: wat moet ik zoeken?

Stap 3: wat weet ik al?

Stap 4: hoe los ik het vraagstuk op?

Stap 5: ik reken.

Stap 6: ik controleer of mijn antwoord juist is.

Stap 7: ik zeg of schrijf het antwoord.

1
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x

Hoeveel bedraagt het gewicht van de lege doos (= tarra)?

brutogewicht van de doos koffiefilters = 200 g

nettogewicht van één filter = 3 gram

In één doos zitten 50 filters.

hoofdrekenen: eerst het totale gewicht van de 50 filters berekenen, daarna het 

totale nettogewicht van de filters aftrekken van het brutogewicht.

50 × 3 = 150 à totale nettogewicht filters = 150 gram

tarra = bruto – netto à 200 – 150 = 50

150 : 50 = 3 à gewicht van 1 filter

50 + 150 = 200 à brutogewicht

Het gewicht van de lege doos (= tarragewicht) bedraagt 50 gram.



Hoe deed ik de opdracht? 

Ik denk: Juf/Meester vindt:

J  L J  L

 ¨ Los de vraag op.
 ¨ Maak gebruik van het stappenplan.

Lies zit in het nieuw! Ze kreeg een nieuw vest, een T-shirt en een broek.
Hiervoor betaalde mama € 70. Mama heeft een volle klantenkaart. Daardoor moet ze voor 

de kledingstukken 
1

10
 minder betalen op het totale bedrag. Mama betaalt met een biljet 

van € 100.
• Hoeveel krijgt mama terug aan de kassa?

 ¨ Ik heb voldoende gegevens om deze oefening op te lossen.
 ¨ Ik heb niet voldoende gegevens om deze oefening op te lossen.

Stap 1: ik kijk, ik luister of ik lees aandachtig.

Stap 2: wat moet ik zoeken?

Stap 3: wat weet ik al?

Stap 4: hoe los ik het vraagstuk op?

Stap 5: ik reken.

Stap 6: ik controleer of mijn antwoord juist is.

Stap 7: ik zeg of schrijf het antwoord.

2
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x

Hoeveel krijgt mama terug aan de kassa?

totaal aankoopbedrag = € 70

Mama betaalt met € 100.

hoofdrekenen: ik neem eerst 
1

10
 van 70, daarna trek ik dat af van 70 (= totaal te 

betalen). Dat getal trek ik af van 100.

1
10

 van 70 = 70 : 10 = 7

1
10

 minder dan € 70

70 – 7 = 63

100 – 63 = 37

37 + 63 = 100

7 × 10 = 70

Mama krijgt € 37 terug op haar briefje van € 100.


