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Hoe deed ik de opdracht? 
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Blok 3 MR vraag 1: winst of verlies berekenen

Winst of verlies berekenen

Verkoopprijs (VP) € 28

Inkoopprijs (IP) € 24
Winst 

(W) € 4

Er is winst als de verkoopprijs groter is dan de inkoopprijs.
Verkoopprijs – inkoopprijs = winst
Voorbeeld:  Inkoopprijs verse vis € 24
 Verkoopprijs verse vis € 28

Inkoopprijs (IP) € 4

Verkoopprijs (VP) € 2 Verlies (V) € 2

Er is verlies als de inkoopprijs groter is dan de verkoopprijs.
Inkoopprijs – verkoopprijs = verlies
Voorbeeld: Inkoopprijs taart € 4
 Verkoopprijs taart € 2

 ¨ Lees de oefening.
 ¨ Markeer de inkoopprijs in het blauw en de verkoopprijs in het geel.
 ¨ Kleur het schema in de juiste verhoudingen en vul aan.
 ¨ Hoeveel bedraagt de winst of het verlies?

Handelaar Bols koopt bij de groothandelaar schoenen in voor € 35 per paar. Hij verkoopt ze 
voor € 50 per paar. 

VP 

IP W 

Bewerking: 

Antwoord: 

In de sportwinkel betaal je € 29 voor een joggingbroek. Zelf kocht de handelaar die in voor 
€ 31.

IP 

VP V 

Bewerking: 

Antwoord: 
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Blok 3 MR vraag 2: de correcte maateenheid kiezen

Oppervlaktematen in betekenisvolle situaties

 ■ Om te onthouden
1 m²    = 100 dm² = oppervlakte vierkante meter tuintje
1 dm²   = 100 cm² = 0,01 m² = oppervlakte bovenzijde van een plak (H)
1 cm²   = 0,01 dm² = oppervlakte zijvlak van een blokje (E)
10 000 m² = oppervlakte anderhalf voetbalveld

 ¨ Vul de juist maateenheid in.
Kies uit: m², dm², cm².

Het tafelblad heeft een oppervlakte van 

ongeveer 2 .

Een snijplank heeft een oppervlakte van 

ongeveer 4 .

Een biljet van 50 euro is iets groter dan  

100 .

Een verjaardagskaart heeft een oppervlakte  

van ongeveer 2 .

Een pleister heeft een oppervlakte van  

ongeveer 5 .

Een deur heeft een oppervlakte van  

ongeveer 2 .
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Blok 3 MR vraag 3: oppervlakte rechthoek en vierkant  
berekenen

Oppervlakte rechthoek en vierkant berekenen

Een oppervlakte noteer je met oppervlaktematen: m², dm², cm²
Oppervlakteformule:
à Vierkant
basis (b) × hoogte (h)
OF
zijde × zijde
à 2 × 2 = 4 dus 4 cm²

à Rechthoek
basis (b) × hoogte (h)
à 3 × 2 = 6 dus 6 cm²

Boer Jan heeft een landbouwbedrijf. Hij bezit verschillende gronden. De boer toont ons een 
verkleinde weergave van zijn gronden.

 ¨ Noteer in de tabel de meest specifieke naam van elke grond.
 ¨ Overtrek de basis met blauw en de hoogte met groen.
 ¨ Vul met de maten de formule in en zoek de oppervlakte.

Je mag je zakrekenmachine gebruiken.

C

25 m

15 m

A

20 m

10 m

B

15 m

15 m

D

30 m

7,5 m

Meest specifieke 
naam

Basis Hoogte
Ingevulde formule
b × h

Oppervlakte

Grond A

Grond B

Grond C

Grond D
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Basisschool Troelala gaat zijn speelplaats vernieuwen. De leerlingen mochten ideeën 
binnenbrengen. Hiervoor moesten ze alles verkleind uittekenen.

 ¨ Zoek de oppervlakte van een deel van de getekende gronden.
 ¨ Schrijf eerst de formule.
 ¨ Overtrek indien nodig in elke figuur de basis met blauw en de hoogte met groen.
 ¨ Noteer de gemeten maten in de formule.
 ¨ Eindig met de uitkomst.

Je mag je zakrekenmachine gebruiken.

Zit-
hoek

Pingpong-
tafels

Voetbalveld

Basket
Volley

W
ilg

en
tu

nn
el

18 m

9 m

12 m

15 m

30 m 3 m

27 m

12 m

6 m

6 m

Basket/Volley Zithoek 

Pingpongtafels Voetbalveld

Wilgentunnel
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Blok 3 MR vraag extra: oppervlaktematen omrekenen

Oppervlaktematen omrekenen

 ■ Herleidingstabel gebruiken
Voorbeeld: 12,45 m²= 1 245 dm²

km2 10 000 m2 100 m2 m2 dm2 cm2

1 2 4 5

km2 10 000 m2 100 m2 m2 dm2 cm2

1 2 4 5

 

Markeer de waarde van E. (2)
Markeer de maateenheid. (m²)
Zet E bij maat (in tweede helft van kolom). Vul verder aan.
Markeer de maateenheid die gevraagd wordt (dm²).
Noteer het getal dat je kunt aflezen. (1 245 dm²)

Juf Nele start dit schooljaar in haar vernieuwde klas. Ze mocht hiervoor een aantal leuke 
dingen bestellen. Aan de hand van een catalogus stelt zij haar bestelling op. Ze noteert 
alvast de nodige maten zodat ze niet voor verrassingen komt te staan bij de inrichting van 
haar klas.

 ¨ Herleid naar de gevraagde maateenheid.
 ¨ Gebruik je tabel.
 ¨ Markeer in elk maatgetal het cijfer dat de eenheden aanduidt met groen.
 ¨ Markeer de bijbehorende maateenheid met geel.

• De speeltapijt van 1 m bij 1,33 m neemt een oppervlakte van 1,33 m² in. Hoe groot is 
dat in dm² uitgedrukt?

• De ladekast van 8 dm bij 4 dm neemt een oppervlakte van 32 dm² in. Hoeveel m² is dat?

• Een verkleedkoffer van 9,6 dm bij 5,6 dm mag niet ontbreken en neemt een oppervlak-
te van 53,76 dm² in. Welke oppervlakte is dat in cm²?

• De zand- en watertafel van 1,25 m bij 1,40 m wil juf Nele er ook nog bij. De oppervlakte 
bedraagt 1,75 m². hoeveel dm² is dat?

× 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100

km² 10 000 m² 100 m² m² dm² cm²
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De leerlingen willen de muur bekleden met posters, prenten enz.
Van de juf mogen ze een deel van de muur volledig gebruiken.
De oppervlakte van dat stuk muur is 400 dm².
Om er zeker van te zijn dat ze het juiste formaat van posters kiezen, zetten ze de 
postermaten om naar dm².

 ¨ Herleid naar de gevraagde maateenheid. Gebruik je tabel.
 ¨ Markeer indien nodig in elk maatgetal het cijfer dat de eenheden aanduidt en ook de 

bijbehorende maateenheid.

Poster formaat A0 9 987,6 cm² Dat is  dm²

Poster formaat A1 4 989,60 cm² Dat is  dm²

Poster formaat A2 2 494,80 cm² Dat is  dm²

Poster formaat B0 1,4 m² Dat is  dm²

Posterformaat B2 3 500 cm² Dat is  dm²

× 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100

km² 10 000 m² 100 m² m² dm² cm² mm²
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