
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

HOE PAK JE VERHAALSOMMEN AAN? 
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Tips: 

➢ Gebruik voldoende kladpapier of een whiteboard met 

whiteboardstift. 

 

➢ Geef niet op, want je weet het : Fouten maken mag!  

 

 
https://i.pinimg.com/originals/23/82/77/238277c3da682d7dff5049422e072cab.jpg 
 

➢ Schrijf de sommen op.  
Maar waarom dan? 

Door de sommen op te schrijven, help je je hersenen om genoeg ruimte 

te krijgen om de sommen uit te rekenen. 

 

➢ Let op belangrijke signaalwoorden:  
kijk naar de laatste bladzijde 

 

➢ Houd onze Blog goed in de gaten voor 

handige instructievideo’s! 
 

https://i.pinimg.com/originals/23/82/77/238277c3da682d7dff5049422e072cab.jpg
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➢ Kijk naar het onderwerp van de sommen: 

 

• Gaan de sommen over : 
lengtematen / oppervlakte / inhoud / omtrek? 

 

• Maak een tekening  
(teken bijvoorbeeld een tuin met de afmetingen (lengte en breedte) 

 

                     Omtrek:                                    

 
        https://www.youtube.com/watch?v=Qu_w8Yet0O0 
 

 

 
       https://www.beterrekenen.nl/website/mob.php?pag=236 

https://www.youtube.com/watch?v=Qu_w8Yet0O0
https://www.beterrekenen.nl/website/mob.php?pag=236
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• Oppervlakte: 

 
http://kinderendorusrijkers.blogspot.com/2012/04/oppervlakte-berekenen-door-juf-

susanne_25.html 
 

• Inhoud:    

               
https://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/metriek-stelsel/inhoud/1-

kubieke-meter-inhoud-berekenen/ 
 

• Moet je maten omzetten? 
• Teken het metrieke stelsel om de maten om te zetten 

                 

       https://www.rekenen-oefenen.nl/instruction/rekenen/meten-en 

meetkunde/meten/meten/metriek-stelsel-voor-lengtematen 

 

Super 

handig! 

http://kinderendorusrijkers.blogspot.com/2012/04/oppervlakte-berekenen-door-juf-susanne_25.html
http://kinderendorusrijkers.blogspot.com/2012/04/oppervlakte-berekenen-door-juf-susanne_25.html
https://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/metriek-stelsel/inhoud/1-kubieke-meter-inhoud-berekenen/
https://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/metriek-stelsel/inhoud/1-kubieke-meter-inhoud-berekenen/
https://www.rekenen-oefenen.nl/instruction/rekenen/meten-en%20meetkunde/meten/meten/metriek-stelsel-voor-lengtematen
https://www.rekenen-oefenen.nl/instruction/rekenen/meten-en%20meetkunde/meten/meten/metriek-stelsel-voor-lengtematen
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• Gaan de sommen over : 

optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigen? 

 
Schrijf het onder elkaar op en  oefen je tafels (bij de keersommen): 

 

 Optellen / Aftrekken     Vermenigvuldigen        Een grote deelsom met hulplijn 

                            

    https://www.slimleren.nl/onderwerpen/rekenen/12.74/optellen-en-aftrekken-van-grote-getallen 

    http://blog.lauteropmaat.nl/vermeningvuldigen/ 

    https://www.youtube.com/watch?v=JfRTpLaBZk0 

                         

• Gaan de sommen over verhoudingen?  
Denk bijvoorbeeld aan: gewichten (prijs per kg/ gram), snelheid (km per 

uur/minuten) of procenten. 

 

Maak een verhoudingstabel: 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LRmQH2DVirY 

https://www.slimleren.nl/onderwerpen/rekenen/12.74/optellen-en-aftrekken-van-grote-getallen
http://blog.lauteropmaat.nl/vermeningvuldigen/
https://www.youtube.com/watch?v=JfRTpLaBZk0
https://www.youtube.com/watch?v=LRmQH2DVirY
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• Gaan de sommen over breuken, kommagetallen en 

procenten? 

 

• Kijk gerust op onze Blog en naar handige websites zoals: 
 
 https://www.slimleren.nl/onderwerpen/rekenen-po/zoek/groep+7/basis/breuken 

 

  https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-7/breuken 

 
 

en de mooie en leerzame breukenkaart hieronder! 

https://www.rekenen-oefenen.nl/ondersteunende-

materialen/breuken/breukenkaarten/breukenkaart-met-stroken?print=1 

https://www.slimleren.nl/onderwerpen/rekenen-po/zoek/groep+7/basis/breuken
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-7/breuken
https://www.rekenen-oefenen.nl/ondersteunende-materialen/breuken/breukenkaarten/breukenkaart-met-stroken?print=1
https://www.rekenen-oefenen.nl/ondersteunende-materialen/breuken/breukenkaarten/breukenkaart-met-stroken?print=1
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             https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/rekenen-oefenen/redactiesommen/ 

 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/rekenen-oefenen/redactiesommen/

