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Blok 7 MR vraag 1 en 2 (ZILL) en 2 (OVSG en GO!): hoeken 
meten en tekenen tot op 1° nauwkeurig

Hoeken benoemen en meten tot op 1° nauwkeurig

 ■ Hoeken meten
1. Kijk ALTIJD eerst of de hoek scherp, recht of stomp is.
2. Leg de nul van de geodriehoek op het hoekpunt.
3. Leg de tekenzijde gelijk met één been van de hoek.
  De tekenzijde op het getekende been  

is een hoek van nul graden.
4.  Tel vanaf nul tot het aantal graden dat  

het tweede been aanduidt.
5. CONTROLEER.

 ■ Hoeken benoemen

Scherpe hoek Rechte hoek Stompe hoek

< 90° = 90° > 90°

 ¨ Noteer eerst of de hoek scherp, recht of stomp is.
 ¨ Meet de hoek met je geodriehoek tot op 1° nauwkeurig.
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hoek en meet 
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 ¨ Teken de gevraagde hoeken tot op 1° nauwkeurig.
 ¨ Noteer eerst of de hoek scherp, recht of stomp moet zijn.
 ¨ Gebruik je geodriehoek.

Hoek BAL is een  hoek van 48°.

Hoek DAS is een  hoek van 90°.

Hoek GUL is een  hoek van 132°.
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Hoe deed ik de opdracht? 

Ik denk: Juf/Meester vindt:

J  L J  L
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Blok 7 MR vraag 1 (OVSG en GO!): sparen, kapitaal en 
intrest

Sparen, kapitaal en intrest

 ■ Sparen, kapitaal, intrest
• (Start)kapitaal

= het bedrag dat op je rekening staat bij het begin van het jaar;
= het bedrag dat je leent bij een bank of in een winkel om iets te kopen;

• Eindkapitaal
= startkapitaal + intrest;

• Intrestvoet of rentevoet
= het percentage op het kapitaal dat de bank je jaarlijks geeft omdat je jouw geld aan 
hen toevertrouwt;
= het percentage op het kapitaal dat de bank jaarlijks vraagt omdat je geld bij hen hebt 
geleend;

• Intrest of rente
= het bedrag dat je van de bank ontvangt omdat je geld bij hen gespaard hebt;
= het bedrag dat je aan de bank moet betalen omdat je geld bij hem geleend hebt.

 ■ Intrest berekenen
Voorbeeld: Mijn kapitaal bedraagt 25 000 euro. Ik krijgt 1,5 % intrest omdat ik het lang 
genoeg op de bank laat staan.
Hoeveel euro heb ik reeds na één jaar op mijn rekening staan? (25 375 euro)
Stap 1: Bereken de intrest als een procent van een getal OF gebruik je zakrekenmachine 

(percenttoets)
 1,5 % van 25 000 = (25 000 : 100) × 1,5 = 375
 OF 1,5 % van 25 000 = 25 000 × 1,5 % (percenttoets) = 375
Stap 2: Voeg de intrest bij het beginkapitaal. Dat is het nieuwe kapitaal.

 25 000 + 375 = 25 375

Alleen intrest berekenen is dus niet genoeg!
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Hoe deed ik de opdracht? 

Ik denk: Juf/Meester vindt:

J  L J  L

Op de spaarrekening van Arishba staat 35 000 euro. Zij besluit om haar geld te beleggen 
voor 20 jaar. De intrestvoet is 2 %.

 ¨ Hoeveel intrest zal Arishba al verworven hebben na één jaar?

Antwoord: 

 ¨ Welk bedrag heeft ze dan na één jaar?

Bewerking: 

Antwoord: 

Mia wint met de loterij 8 000 euro. Ze zet dit geld op de bank met een intrest van 0,25%.
 ¨ Hoeveel intrest krijgt ze na één jaar? Gebruik je zakrekenmachine.

Antwoord: 

 ¨ Wat is het totale bedrag dat ze na één jaar op de bank heeft staan?

Bewerking: 

Antwoord: 
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