
 

 

Eerste hulp bij de Entreetoets 
 

Taal: 
 

Spelling: werkwoorden 
 
Voorbeeldopgave: 
 
In welke zin is het schuingedrukte woord fout gespeld? 
 
A Hij grinnikt om de flauwe grap. 
B Vroeger ruste hij niet zo lang. 
C Zijn fiets was helemaal vernield. 
D De geruilde kleren werden weer verkocht. 
 
Werkwijze:  
 
1 Bepaal in elke zin of het schuingedrukte woord persoonsvorm is. 
Dit doe je door er een vraagzin van te maken. 
Het eerste woord van de vraagzin is persoonsvorm. 
 
A Grinnikt hij om de flauwe grap?    Persoonsvorm = grinnikt. 
B Ruste hij vroeger niet zo lang?   Persoonsvorm = ruste 
C Was zijn fiets helemaal vernield?   Persoonsvorm = was 
D Werden zijn geruilde kleren weer verkocht? Persoonsvorm = werden  
 
Is het schuingedrukte woord geen persoonsvorm dan moet je het woord langer maken 
en schrijf je de laatste letter zoals het klinkt in de verleden tijd. 
 
Vernield in zin C is geen persoonsvorm. 
Dus langer maken, wij vernielden met een d dus moet vernield in deze zin ook met de 
eindletter d. 
 
Geruilde in zin D is geen persoonsvorm. 
Is het geen persoonsvorm dan nooit dubbel d of dubbel t. 
Dus langer maken, wij ruilden met een d dus moet geruilde in deze zin ook met één d. 
 
Zin C en D zijn dus goed, gaan we kijken naar de zinnen die nog over zijn: 
 
Grinnikt in zin A is wel  persoonsvorm. 
Staat de zin in de verleden of tegenwoordige tijd?   Antwoord: tegenwoordige tijd. 
Welke vorm?       Antwoord: hij-vorm 
Regel voor tegenwoordige tijd hij-vorm is de ik-vorm + t  
Antwoord: ik grinnik, hij grinnik + t dus is grinnikt met een t juist gespeld. 
 
Ruste in zin B is wel persoonsvorm. 



 

Staat de zin in de verleden of tegenwoordige tijd?   Antwoord: verleden tijd. 
Welke vorm?       Antwoord: hij-vorm 
Regel voor verleden tijd hij-vorm is de ik-vorm + te of de 
Antwoord: ik rust, hij rust + te of de dus moet hij rustte met dubbel t. 
 
Het schuingedrukte woord in zin B is dus fout gespeld. 
 
Kort samengevat: 

- Bepaal in elke zin of het schuingedrukte woord in de zin persoonsvorm is. 
- Zo ja, dan de regels toepassen. 

 
Vorm Tegenwoordige tijd Verleden tijd 
Ik. Stam = hele werkwoord – en 

Branden- ik brand 
Ik vorm tegenwoordige tijd 
+ te of de 
Ik brandde 

Hij, jij, zij, u Ik-vorm + t 
Hij brandt 

Hij brandde 

Wij, jullie, zij  Hele werkwoord 
Wij branden 

Ik vorm tegenwoordige tijd 
+ ten of den 
Wij brandden. 

 
Let op! Staat jij achter het werkwoord dan de ik-vorm regel toepassen. 
Jij brandt met dt is goed maar brand jij? Is met een d want jij staat achter het 
werkwoord. 
Tip: vervang het werkwoord door lopen, komt er loop te staan dan nooit dt.  
Voorbeeld:  Ik loop, dan ook ik brand zonder dt., loop jij? dan ook brand jij? zonder dt. 
  Hij loopt, dan ook hij brandt met dt, loopt hij? dan ook brandt hij? met dt.
   
 

- Is het geen persoonsvorm dan langer maken. 
- Laatste letter zoals het in de verleden tijd klinkt, wij maakten dus wij hebben 

gemaakt met een t. Wij boenden dus wij hebben geboend met een d. 
 
Let op! Twijfel je of het in de verleden tijd met een d of t klinkt gebruik dan: 
’t KoFSCHiP. 
Regel: het hele werkwoord – en, kijk naar de laatste letter, zit deze in ’t KoFSCHiP dan 
is het met een t, zit de laatste letter er niet in dan is het met een d. 
 
Voorbeeld:  maken-en = maak, k zit er in dus maakten met een t. 
  Juichen-en = juich, ch zit er in dus juichten met een t. 
 
 

Spelling: niet-werkwoorden 
 
Voorbeeldopgave: 
 
In welke zin is het schuingedrukte woord fout gespeld? 
 
A De politie zette waterkanonen in tegen de relschoppers. 



 

B De telefooncentrale was overbelast. 
C De tandartsassistente belde voor een afspraak. 
D Moet die beitel niet geslepen worden. 
 
Werkwijze:  
 
1 Kijk of je direct het fout gespelde woord ziet. 
2 Kijk vervolgens naar alle andere woorden of deze inderdaad juist gespeld zijn. 
3 Maak uiteindelijk je keuze. 
 
Tips: 
Bekijk nog eens goed alle spellingscategorieën die aan bod zijn gekomen in groep 6/7. 
 
Enkele belangrijke spellingsregels zijn: 
 
Stomme-e: 
Woorden waarin je een /u/ hoort maar waar je een e schrijft:  
Voorbeeld: Je hoort gulukkig maar je schijft gelukkig met een e, na een stomme-e nooit 
medeklinkerverdubbeling. 
 
Verdubbeling van medeklinkers: 
Hoor je een korte klank, /o/, /u/, /i/, /a/, /e/. 
Dan verdubbel je de letter na deze korte klank. 
Voorbeeld: bokken, bukken, kippen, bakken, bekken. 
 
Let op! Nooit verdubbeling na een stomme-e. 
Voorbeeld: gewonnen met één w, trommelen met één l. 
 
Lange klinkers horen, korte klinkers schrijven: 
Hoor je aan het eind van een klankgroep /oo/, /uu/, /aa/, /ee/. 
Dan schrijf je juist de korte klank: 
Voorbeeld: boren, buren, banen, delen. 
Hierna nooit klinkers verdubbelen. 
 
Samenstellingen: 
Één woord dat bestaat uit twee bestaande woordjes. 
Regel: je schrijft beide woordjes precies zoals je ze normaal ook schrijft, alleen nu aan 
elkaar vast. 
Voorbeeld:  hand + schoen = handschoen (en dus niet hanschoen) 
  zand + bak       = zandbak       (en dus niet zanbak) 
 
Weetwoorden: 
Sommige woorden zijn geen regels voor, leer dit soort woorden uit je hoofd, dit zijn de: 
Au of ou, ij of ei, f of v, s of z, s of c, c of k, i of ie, ch of g, j of i, y, x en th woorden. 
 
Let op woorden als: hardst (niet harst), vervelendste (niet vervelenste), laatste (niet 
laaste)   
 
Tip! Meer uitleg en oefening met spellingscategorieën: 
http://www.123lesidee.nl/index.php/site/links/682 



 

Begrijpend lezen: 
 
Welke beginzin past het best op de open plaats? 
 
Voorbeeldopgave: 
 
________ Stokbrood heeft een knapperige korst, roomwitte kruim en een zuivere smaak. 
Het wordt ook wel baquette genoemd. Als het goed is, is het wel 90 cm lang, goudgeel en 
ongeveer zo dik als een pols. 
 
A Hoeveel worden er per dag wel niet verkocht? 
B Je moet er niet teveel van eten. 
C Niet iedereen heeft natuurlijk altijd trek. 
D We noemen een paar kenmerken. 
E Welke soorten beleg kun je er het beste op smeren? 
 
Werkwijze:  
 
1 Lees heel goed het stukje tekst dat achter de open plaats staat. 
2 Bepaal wat de kern van dit stukje tekst is, waar gaat het vooral over? 
3 Kijk vervolgens welk van de 5 zinnen het beste past bij de inhoud van de tekst. 
 
Zin A past niet want in de tekst achter de open plaats wordt niets verteld over hoeveelheden 
die worden verkocht. 
 
Zin B past niet want in de tekst achter de open plaats staat niets over teveel eten. 
 
Zin C past niet want in de tekst achter de open plaats wordt niets verteld over trek hebben in 
iets. 
 
Zin D zou goed kunnen want in de tekst achter de open plaats worden allemaal kenmerken 
genoemd van stokbrood. Knapperige korst, roomwitte kruim, zuivere smaak, iets over de 
lengte, dikte en kleur van stokbrood. Voordat ik bepaal dat dit het juiste antwoord is lees ik 
voor de zekerheid nog wel even zin E. 
 
Zin E past niet want in de tekst achter de open plaats wordt niets verteld over beleg. 
 
Nu weet ik het zeker, het juist antwoord is zin D. 
 
 
 
Welke zin past het best op de open plaats?: 
 
Voorbeeldopgave: 
 
Het zilvervisje. 
Vliegensvlug schiet een zilveren beestje weg over de tegels. Het felle lamplicht heeft hem 
opgeschrikt. Net voordat het ’t veilige donker onder de plint bereikt, heb je hem te 



 

pakken. Maar als je in je hand kijkt, zie je ___________. Het zilvervisje is verdwenen. 
Het valt niet mee om een zilvervisje te vangen. Ongrijpbaar als kwikzilver weet dit 
insect de dans te ontspringen. 
 
A alleen wat glitterend zilverpoeder aan je huid kleven. 
B het beestje van dichtbij. 
C het zilverachtige beestje bewegen. 
D hoe het felle lamplicht het beestje verdoofd heeft. 
E hoe mooi het visje is. 
 
Werkwijze:  
 
1 Lees heel goed het stukje tekst dat voor-en achter de open plaats staat. 
2 Bepaal wat de kern van dit stukje tekst is, waar gaat het vooral over? 
3 Kijk vervolgens welk van de 5 zinnen het beste past bij de inhoud van de tekst. 
 
Zin A zou goed kunnen want in de tekst achter de open plaats staat dat wanneer je in je hand 
kijkt het zilvervisje alweer is verdwenen, het visje is ongrijpbaar. Verder is het visje zilver van 
kleur dus het zou goed kunnen dat er een zilverachtig poeder achterblijft op je hand. Voor de 
zekerheid lees ik de andere zinnen, misschien staat er een nog passender zin bij. 
 
Zin B past niet want in de tekst achter de open plaats staat dat het zilvervisje is verdwenen, ik 
kan het dus niet van dichtbij zien. 
 
Zin C past niet want in de tekst achter de open plaats staat dat het zilvervisje is verdwenen, ik 
zie het dus niet in mijn hand bewegen. 
 
Zin D past niet want in de tekst voor de open plaats staat dat het visje door het felle lamplicht 
wordt opgeschrikt, het visje is dus niet verdoofd door het felle lamplicht. 
 
Zin E past niet want in de tekst achter de open plaats staat dat het zilvervisje is verdwenen, ik 
kan wanneer ik in mijn hand kijk dus niet goed zin hoe mooi het visje is. 
 
Nu weet ik het zeker, zin A past het best op de open plaats in de tekst. 
 
 
Wat is de eerste zin? 
 
Voorbeeldopgave: 
1 Dat vonden de mensen in die omgeving niet prettig. 
2 Vanaf de berg hielden ze de mensen in de gaten. 
3 Dat is een hoge berg in Griekenland. 
4 Ze bemoeiden zich vaak met hun leven. 
5 De goden van het oude Griekenland woonden op de Olympus. 
 
A zin 1 
B zin 2 
C zin 3 
D zin 4 
E zin 5 



 

Werkwijze:  
 
Er is een handig trucje om erachter te komen wat de eerste zin moet zijn. 
 
Wanneer je een vraag kunt stellen bij een zin omdat iets onduidelijk is, is het nooit de 
eerste zin. Je kiest dus die zin die volledig duidelijk is en waarbij je geen vraag kunt 
stellen. 
 
1 Dat vonden de mensen in die omgeving niet prettig. 
Wat vonden de mensen niet prettig? 
 
2 Vanaf de berg hielden ze de mensen in de gaten. 
Wie hielden de mensen in de gaten? 
 
3 Dat is een hoge berg in Griekenland. 
Wat is een hoge berg? 
 
4 Ze bemoeiden zich vaak met hun leven. 
Wie bemoeiden zich vaak met hun leven? 
 
5 De goden van het oude Griekenland woonden op de Olympus. 
Deze zin is duidelijk, ik kan er geen vraag bij stellen. 
 
Ik kies dus zin 5 maar kijk voor de zekerheid nog even of het verhaaltje nu klopt. 
 
De goden van het oude Griekenland woonden op de Olympus. 
Dat is een hoge berg in Griekenland. 
Vanaf de berg hielden ze de mensen in de gaten. 
Ze bemoeiden zich vaak met hun leven. 
Dat vonden de mensen in die omgeving niet prettig. 
 
Nu weet ik het zeker, zin 5 moet de eerste zin zijn. 
 
 
Wat is de laatste zin? 
 
Voorbeeldopgave: 
 
1 Op de Beukenlaan vloog mijn ketting eraf. 
2 Daarom moest ik het laatste stuk lopen. 
3 Ik was gelukkig net op tijd op school. 
4 Ik kreeg hem er niet meer om. 
5 Gisteren ging ik op de fiets naar school. 
 
A zin 1 
B zin 2 
C zin 3 
D zin 4 
E zin 5 
 



 

Werkwijze:  
Het trucje om de eerste zin te vinden werkt niet wanneer je de laatste zin moet vinden. 
 
Nu dus heel goed de zinnen lezen en kijken hoe het een logisch verhaaltje wordt. 
Begin gewoon bij zin 1 en kijk of je vanaf deze zin een verhaal kan maken dat klopt. 
Lukt dit niet dan begin je met zin 2, daarna zin 3. 
Net zolang tot dat je een kloppend verhaal hebt gemaakt. 
 
Kijk heel goed naar de gebeurtenissen in het verhaal, wat gebeurt er eerst, daarna… 
Kijk goed welke zinnen bij elkaar horen, dit kan je zien door goed te kijken naar de 
verwijswoorden.  
 
In dit geval wordt het: 
 
Gisteren ging ik op de fiets naar school. 
Op de Beukenlaan vloog mijn ketting eraf.  
Ik kreeg hem er niet meer om. (hem verwijst naar de ketting in de vorige zin) 
Daarom moest ik het laatste stuk lopen. (daarom verwijst naar de ketting die er niet om ging) 
Ik was gelukkig net op tijd op school. (ondanks het lopen was ik toch op tijd) 
 
 
Verwijswoorden. 
 
Voorbeeldopgave: 
 
13 Maaikes moeder kijkt trots toe.  
14 “Over!” roept Maaike, waarmee ze de klas 
15 aangeeft dat zij veilig kan oversteken.  
 
Wie of wat wordt bedoeld met zij (r.15)? 
 
A de klas 
B haar assistente 
C Maaike. 
D Maaikes moeder. 
 
Werkwijze:  
Verwijswoorden zijn altijd te vervangen door woorden die al eerder in de tekst genoemd 
zijn. 
Lees dus altijd een aantal zinnen terug, 3 zinnen voor de zin waar het verwijswoord in 
staat. 
 
In dit voorbeeldopgave gaat dit als volgt: 
 
13 Maaikes moeder kijkt trots toe.  
14 “Over!” roept Maaike, waarmee ze de klas 
15 aangeeft dat zij veilig kan oversteken.   
 
Ik kan ze vervangen door Maaike, kijk maar: 
“Over!” roept Maaike, waarmee Maaike de klas aangeeft dat….. 



 

 
Ik kan zij vervangen door de klas, kijk maar: 
“waarmee ze de klas aangeeft dat de klas veilig kan oversteken” 
 
Het antwoord moet dus zijn A, de klas. 
 
 
Opbouw van een tekst: 
 
Tekstsoort: 
Wanneer je de tekst gelezen hebt moet je jezelf altijd afvragen wat voor soort tekst het 
is: 
Een informatieve tekst, een tekst vol waarheden (feiten) waar je vaak iets van leert. 
Een verhalende tekst, een tekst vol fantasie, een verhaal bedacht door iemand. 
 
Doel van de schrijver: 
Vervolgens kan je bepalen wat het doel is van de schrijver: 
Informatieve tekst, doel van de schrijver is om ons iets te leren of om je te overtuigen van 
iets. 
Verhalende tekst, doel van de schrijver is om de lezer te vermaken. 
Sprookjes zijn verhalende teksten maar bevatten vaak wel een leerzame boodschap. 
 
Titel:  
De vetgedrukte zin helemaal bovenaan de tekst noem je de titel. 
De titel geeft in een paar woorden aan waar de tekst over gaat. 
 
Inleiding:  
Het eerste stuk tekst onder de titel noem je de inleiding. 
In de inleiding wordt aangegeven waar de tekst over gaat, wie de hoofdpersonen zijn en 
waar het vehaal zich af speelt. 
 
Alinea’s: 
Na de inleiding volgen er allemaal kleine stukjes tekst, dit noem je de alinea’s. Elke 
alinea gaat over een bepaald onderwerp of over één bepaalde gebeurtenis. 
 
Slot(alinea). 
Het laatste stukje van de tekst noem je de slot(alinea). Hier eindigt het verhaal, soms 
weet je precies hoe alles is afgelopen. Soms eindigt het verhaal met een open einde….als 
lezer mag je dan zelf bedenken hoe het verhaal zal aflopen. De schrijver doet dit vaak 
om je aan het denken te zetten. 
 
Vragen over de inhoud van de tekst: 
 
Sommige antwoorden zijn letterlijk terug te lezen in de tekst: 
 
Voorbeeldopgave: 
 
11 Alle kinderen vonden het te gek. 
12 Daarom gingen ze allemaal naar het feest. 
13 Iedereen was op tijd aanwezig. 



 

 
Werkwijze:  
1 Lees altijd een aantal zinnen terug en na de regel die wordt aangegeven in de vraag. 
In de voorbeeldopgave lezen we dus ook regel 11 en 13. 
In regel 11 staat dat alle kinderen het te gek vonden, met het wordt het feest bedoeld. 
 
2 Nu kijk ik naar de antwoorden die bij de vraag staan en ik kijk welk antwoord het 
beste past bij mijn gevonden antwoord. 
 
Waarom gingen alle kinderen naar het feest? (r12) 
A Omdat ze moesten van de schoolleiding. 
B Ze gingen niet allemaal. 
C Omdat alle kinderen het feest heel erg leuk vonden. 
D Omdat alle kinderen het een gek feest vonden. 
 
Antwoord C is goed want “iets te gek vinden” betekent hetzelfde als “iets heel erg leuk 
vinden”. 
 
Soms staat het antwoord op de vraag niet letterlijk in de tekst, je vindt het antwoord 
door heel goed de tekst te lezen en logisch nadenken. 
 
Voorbeeldopgave: 
 
10 Joost is al zijn hele leven erg bang voor spinnen.  
11 Op een dag gaat hij naar het bos samen met zijn vrienden. 
12 Daar komen ze een heel grote spin tegen, de kruisspin. 
13 Iedereen begint te lachen behalve Joost, hij is heel erg stil. 
 
Waarom is Joost als enige van de jongens heel erg stil in het bos? (r13) 
A Joost praat niet graag. 
B Joost is bang. 
C Joost heeft ruzie met de jongens. 
D Joost is een heel serieuze jongen. 
 
Werkwijze:  
1 Lees altijd een aantal zinnen terug en na de regel die wordt aangegeven in de vraag. 
In de voorbeeldopgave lezen we dus ook regel 10,11,12 en 13. 
In regel 10 staat dat Joost al zijn hele leven erg bang is voor spinnen. 
De jongens moeten lachen op het moment dat ze de grote spin zien, Joost lacht niet omdat hij 
heel bang is voor spinnen. 
 
2 Nu kijk ik naar de antwoorden die bij de vraag staan en ik kijk welk antwoord het 
beste past bij mijn gevonden antwoord. 
 
Ik kies antwoord B, Joost is bang. 
 
 

 



 

Woordenschat: 
 
Wat is een ander woord voor? Of: Wat zijn andere woorden voor? 
 
Voorbeeldopgave: 
Wat is een ander woord voor klok? 
Een ander woord voor klok is: 
 
1 tijd 
2 wekker 
 
A alleen 1 is goed 
B alleen 2 is goed 
C 1 en 2 zijn beide goed 
D 1 en 2 zijn beide fout 
 
Klok heeft wel te maken met tijd, maar klok betekent niet hetzelfde als tijd!  
Dat geldt ook voor het woord wekker.  
 
Dus moet D het goede antwoord zijn, 1 en 2 zijn beide fout. 
 
Werkwijze:  
1 Kijk heel goed of je het woord kan vervangen in dezelfde zin. 
(Kijk even op de klok, je kan niet zeggen kijk even op de tijd). 
(De wekker maakt mij wakker, je kan niet zeggen de klok maakt mij wakker)  
 
Kan je het woord niet vervangen dan betekent het niet precies hetzelfde. 
 
2 Kijk heel goed van welke woorden je de betekenis al zeker weet. 
 
Bepaal nu het juiste antwoord. 
 
Welk woord past op de open plaats? 
 
Voorbeeldopgave: 
 
Het in de oude stijl herstellen van een historisch gebouw noemen we…… 
 
A repareren 
B repeteren 
C reserveren 
D restaureren 
 
Werkwijze:  
1 Kijk goed van welke woorden je de betekenis al kent. 
Repareren ken ik, dat is iets dat stuk is weer heel maken, heeft niet altijd met oude gebouwen 
te maken, antwoord A valt dus af. 
 
Reserveren ken ik, dat gebeurt vaak in een restaurant, een tafel reserveren. 



 

Repeteren is oefenen, heb ik wel eens gehoord op mijn muziekschool. 
 
Restaureren ken ik niet maar de andere 3 zijn het zeker niet. 
 
Ik kies dus antwoord D, restaureren. 
 
 

Rekenen: 
 

Getallen en bewerkingen: 
 
Het deel waarbij je geen uitrekenpapier mag gebruiken: 

- Deze sommen zijn niet heel moeilijk want anders mocht je wel papier erbij 
gebruiken. 

- Ga nooit cijferen, dit kan namelijk niet uit het hoofd. 
- Maak gebruik van handige oplossingsstrategieën zoals, schatten, afronden, 

splitsen, verhoudingstabel, x10 x100 x1000, kommagetallen samenvoegen. 
 
Werkwijze:  

- 1 Lees heel goed het verhaaltje. 
- 2 Bepaal wat de bijbehorende som wordt, een keer, deel, plus of min som. 
- 3 Denk logisch na, wat wordt er precies gevraagd? 
- 4 Kijk goed naar de getallen en zoek naar een handige manier van oplossen. 

 
Rekenbegrippen: 
 
Ongeveer: 
Staat er ongeveer in de vraag dan hoef je niet het precieze antwoord te geven, je mag 
gebruik maken van schatten en afronden. Hoe precies je moet schatten kan je zien aan 
de antwoorden. Soms moet je afronden op duizendtallen (8000), honderdtallen (800), 
tientallen (80), eenheden (8). 
 
Te weinig:  
Dat deel dat tekort is, maak gebruik van doortellen of een minsom, het grootste bedrag – 
het kleinste bedrag. Ik heb 964 euro, ik moet 1000 euro hebben. 964 + 6 = 970 + 30 = 
1000, deel dat te weinig is 36 euro. 
 
Ieder betekent allebei of elk. Piet en Jan verdelen 100 knikkers, hoeveel krijgt ieder? 
100:2=50 knikkers. Het wordt dus een deelsom. 
 
Per, wanneer het woordje per staat in de vraag kan je vaak gebruik maken van de 
verhoudingstabel. Per kan ranja 4 glazen, hoeveel glazen bij 2 kannen? 1 kan = 4 glazen, 
2 kannen = 8 glazen. Je kan ook stappen van 10x, 100x, 1000x gebruiken. 
 
1 op de 5, van elke 5, bij dit soort zinnen moet je ook altijd gebruik maken van de 
verhoudingstabel.  
 



 

Verst, welk getal ligt het verst van 80? A 81 B 85 C 100, Antwoord is 100 want het 
verschil tussen 80 en 100 is 20 en dat is het grootst. Het getal dat het minst ver ergens 
van af ligt, ligt vlakbij het getal. 
 
 
Minst , wie heeft het minst? De persoon die de kleinste hoeveelheid heeft Piet heeft 2 
knikkers, Jan 8 knikkers, Piet heeft het minst, 6 knikkers minder dan Jan.  
Meest, de persoon die de grootste hoeveelheid heeft, Piet heeft 20 knikkers, Jan 25. Jan 
heeft dus de meeste knikkers, namelijk 5 meer. 
 
Rest, dat deel dat nog over is/of nog betaalt moet worden. Piet betaalt 900 euro, hij moet 
1000 euro betalen, het restbedrag dat hij nog moet betalen is dus 100 euro. 
 
Totaal, hiermee wordt bedoeld alles samen, wat kost het totaal? Alles bij elkaar optellen. 
Piet koopt een jas van 10 euro, een broek van 50 euro, het totaalbedrag is 10 + 50 = 60 
euro. 
 
Telkens evenveel erbij, steeds een gelijk aantal erbij tellen. 4 + 2 + 2 + 2, er komt telkens 
2 bij. 
Telkens evenveel eraf, steeds een gelijk aantal eraf halen, 10- 2 – 2- 2, er gaat steeds 2 af. 
 
Eerlijk verdelen, een hoeveelheid verdelen in gelijke stukken/aantallen. Staat het woord 
verdelen in de vraag dan wordt het een deelsom. Alles bij elkaar optellen en daarna 
delen door het aantal personen/kinderen. Piet, Jan en Joop moeten 60 euro eerlijk 
verdelen, 60:3= 20, elk krijgt 20 euro. 
 
Hoeveel hoger, hoeveel meer. Wordt vaak een minsom of aanvulsom. Berg 1 is 1000 
meter hoog, berg 2 1600 meter. Hoeveel hoger is berg 2? 1600-1000=600 meter hoger 
(minsom). 1000 + 600 = 600 meter hoger (aanvullen). 
 
Hoeveel minder, grootste getal – kleinste getal, 1000 – 800 = 200, dus 800 is 200 minder 
dan 1000. Of aanvullen, 800 + 200 = 1000 dus 800 is 200 minder dan 1000. 
 
Wat is juist? Bedoelen we mee, wat is het goede antwoord? Welk antwoord klopt? 
 
Van klein naar groot, links het kleinste getal, rechts het grootste getal, 1 2 3 4 5. 
Van groot naar klein, links het grootste getal, rechts het kleinste getal, 5 4 3 2 1. 
 
Hoe duur? Hoeveel kost het? Welk bedrag moet ik betalen? Één appel kost 2 euro, hoe 
duur zijn twee appels? 2x2=4 euro. 
 
Hoeveel moet er nog bij? Bij deze vraag altijd aanvullen. 
 
Gevuld? Welk deel van de buis is gevuld? Welk deel is vol? Bijvoorbeeld één vierde deel 
van de buis is gevuld/vol met muntjes. 
 
Hoeveel kost het? Welk bedrag moet ik betalen? Wat zijn de kosten? 
 
Opbrengst, hoeveel levert iets op. Ik verkoop 10 appels van 2 euro per stuk, de 
opbrengst is dan 10x2=20 euro. 



 

 
 
Gemiddeld, totaalbedrag of totale aantal gedeeld door het aantal personen, cijfers, 
dagen. 
 
Piet krijgt voor toets 1 een 6, toets 2 een 7 en toets 3 een 4, gemiddelde is dan: 
6 + 7 + 5 = 18 gedeeld door het aantal toetsen, 3. Dus 18 : 3= een 6 gemiddeld als cijfer. 
 
Maandag is het 20 graden, dinsdag 10, hoeveel graden is het gemiddeld? 
20 + 10 = 30 gedeeld door het aantal dagen, 2. Dus 30: 2=15 graden gemiddeld. 
 
Piet is 1,20 m lang, Jan 1,30 m, Joop 0,50 m, hoe lang zijn de kinderen gemiddeld? 
120 cm + 130 cm +50 cm=300 cm, gedeeld door het aantal kinderen 3. Dus 300:3=100cm/1 
m gemiddeld. 
 
Goedkoopste? Wat kost het minst? Waar zijn de appels het goedkoopst? Bij jan 1 euro 
per appel, bij piet 2 euro per appel, dan zijn de appels bij Jan het goedkoopst, 1 euro per 
appel goedkoper. 
 
Duurst? Wat kost het meest? Waar zijn de appels het duurst? Bij jan 1 euro per appel, 
bij piet 2 euro per appel, dan zijn de appels bij Piet het duurst, 1 euro per appel 
duurder. 
 
Grootste waarde, wel getal is het meeste waard? 100 of 10? 100 heeft de grootste 
waarde, 90 meer dan 10. 
 
Hoeveel is dit samen? Opgeteld? Alles bij elkaar. 
 
 
Waarde van cijfers in een getal: 
 
Wat is een cijfer waard? Bekijk het getal van rechts naar links en kijk waar je uit komt, bij 
eenheden, duizendtallen etc. 
 
Het getal:  
1234567 
 
Miljoenen Honderdduizend 

tallen 
Tienduizend 
tallen 

Duizend 
tallen 

Honderd 
tallen 

Tien 
tallen 

Eenheden 

1 2 3 4 5 6 7 
 
7= 7 waard 
6= 60 waard 
5= 500 waard 
4= 4000 waard 
3= 30 000 waard 
2= 200 000 waard 
1= 1000 000 waard 
 
 



 

Een half, halve= altijd één tweede deel, 50%,  delen door 2.  
Een kwart = altijd één vierde deel, 25%, delen door 4.  
Kwartier  is een vierde deel van een uur, dus 60:4=15 minuten. 
Een Kwartaal is een vierde deel van een jaar, dus 12 maanden : 4 = 3 maanden. 
Driekwart,  is drievierde deel, 75%. 
 
Afgelopen, hoe laat is de voorstelling afgelopen? Hoe laat stopt/eindigt de voorstelling? 
 
Het horloge loopt achter, het is vroeger op het horloge dan de echte tijd.  
Het horloge loopt voor, het is later op het horloge dan de echte tijd. 
 
Rond af op tientallen, honderdtallen, duizendtallen. 
 
8766 afgerond op tientallen, 8770, 66 ligt tussen de 60 en 70, kijk naar de eenheden, 5 of 
hoger dan naar boven afronden dus wordt het 70. 4 of lager dan zou het 60 worden. 
 
8766 afgerond op honderdtallen, 8800,  766 ligt tussen de 700 en 800, kijk naar de tientallen, 
50 of hoger dan naar boven afronden dus wordt het 800. 49 of lager dan zou het 700 worden. 
 
8766 afgerond op duizendtallen, 9000, 8766 ligt tussen de 8000 en 9000, kijk naar de 
honderdtallen, 500 of hoger dan naar boven afronden dus wordt het 9000. 499 of lager dan 
zou het 8000 worden. 
 
Hoe oud? Wat is de leeftijd? Hoeveel jaar? Piet is 7 jaar, Jan is 8 jaar, hoe oud zijn ze 
samen? 7 + 8 = 15 jaar oud. 
 
Hoe hoog? Hoeveel meter is de boom, berg, toren? De berg is 4000 meter, hoe hoog is de 
berg in km? De berg is 4km hoog. 
 
 

Verhoudingen, breuken, procenten: 
 
80% � ………… � 8 van de 10 / 4 van de 5 
 
75% �  ………… � 3 van de 4 
 
60% � ………… � 6 van de 10 / 3 van de 5 
 
50% � ………… � 1 van de 2 (de helft)  
 
40% � ………… � 4 van de 10 / 2 van de 5 
 
25% � ………… � 1 van de 4 (kwart) 
 
20% � ………… � 2 van de 10 / 1 van de 5 
 
10% �………… � 1 van de 10 
 
 5% � ………… � 1 van de 20 



 

 
100% =  alles (de volle prijs) 
 
 10% krijg je door de volle prijs te delen door 10 
 
   1% krijg je door de volle prijs te delen door 100 (delen door 100 x het aantal %) 
 
* Bijvoorbeeld €250,-  
 
1% van €250,- krijg je door 250 te delen door 100 � 250 : 100 = 2,5 dus €2,50 
 
10% van €250,- krijg je door 250 te delen door 10 � 250 : 10 = 25 dus €25,- 
 

 
 

 
 

 

Optellen:                     1)                      

                                                                 

                                                                  
                                                                           



 

 

Aftrekken:                   1)                         

                                                                    

                                                                      
                                                                   

Vermenigvuldigen:     1)                         

                                                
            
Een breuk keer een heel getal 
 
Vermenigvuldig het hele getal met de teller. De noemer verandert dus NIET! Denk wel altijd 
aan het eruit halen van de helen. Tot slot als dat kan ook nog vereenvoudigen. 
 
 
bijvoorbeeld: 
 
 
       4      28         4 
7  x  -  =   -   =  3  - 
       8       8          8 
 

Delen:                         1)                          

                                                                    

                                               

 

Breuken vergelijken: 

 

    
 
Wat is groter? Één tweede of twee zevende? 
1 Kijk naar het onderste getal van beide breuken. 
Welk getal zit zowel in de tafel van 2 als 7. 
Dat getal is 14, je maakt er dus veertienden van. 



 

Van 2 maken we 14 dus 7x zo groot gemaakt dan ook 7x het bovenste getal en wordt het dus 7 
veertiende, één tweede is dus net zo groot  als 7 veertiende. 
 
Van de 7 in het tweede breukgetal maken we ook 14, 2x zo groot gemaakt dus dan ook 2x het 
bovenste getal  en wordt het dus 4 veertiende, 2 zevende is dus net zo groot als 4 veertiende. 
 
2 Nu ik de breuken gelijknamig heb gemaakt zie ik heel duidelijk wat de grootste breuk 
is, 7 veertiende is groter dan 4 veertiende, dus is één tweede ook groter als twee zevende. 
 
Breuken in kommagetallen: 
 

 = 0,25   0,33 

 = 0,2  = 0,01 

 = 0,125  = 0,05 

  0,067   0,11 

  0,09  = 0,001 

 = 0,5   0,14 

 = 0,1   0,083 

  0,17  = 1 
 
Opbouw van breukgetal: 

 



 

Kommagetallen vergelijken: 
 
Maak alle getallen evengroot door er nullen achter te plaatsen: 
 
Voorbeeld: 
 
Wat is het grootste getal? 
 
0,17    0,5    0,1 
 
Maak ze even groot door een gelijk aantal cijfers achter de komma te plaatsen, nullen: 
 
0,17    0,50    0,10 
Nu ze even groot zijn zien we heel duidelijk dat 0,50 het grootste getal is. 
 
Breukenschema’s: 
 
Breukstroken: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Breukcirkels:  
 

 
 
Verhoudingstabel: 
 
Je hebt geleerd dat je in een verhoudingstabel kunt verdubbelen. 
In plaats van alles x2 kun je bijvoorbeeld ook x4 of x5 doen: 

 
Zolang je boven en onder maar hetzelfde doet! 

Op de plaats van het vraagteken moet 5 x 32 = 
160

 ingevuld worden. 
 
 
Delen in een verhoudingstabel mag ook, bijvoorbeeld gedeeld door 10: 

 

Op de plaats van het vraagteken moet 160 : 10 = 
16

 ingevuld worden. 
 



 

 
Vermenigvuldigen en delen mag, maar optellen en aftrekken niet: 

 
Denk maar terug aan het limonadeverhaal: 2 flessen limonade moet je aanlengen met 2 
x 8 = 16 flessen water. 
 
Werken met schaal(modellen): 
 

 
De schaal is 1 cm is 70 cm 
 
Hoe hoog is het wandrek in werkelijkheid ? : 500 
1 cm is 70 cm, 5 cm is dus 5x70=350 cm in werkelijkheid, is 3,5 meter. 

 

 
De schaal is 1 cm is 80 cm 
 
Hoe hoog is het speelrek in werkelijkheid ? 
1 cm is 80 cm, 3 cm is dus 3x80=240 cm in werkelijkheid, is 2,4 meter. 



 

Meten, meetkunde, tijd en geld: 
 

Maateenheden omrekenen: 

 

 
 

 
 
Tip: Leer onderstaande  7 stappen uit je hoofd: 
 
Km-hm-dam-m-dm-cm-mm 
 
Je kan het trappetje op een kladblaadje schrijven tijdens de toets en vervolgens kan je alle 
maateenheden makkelijk omrekenen. 
 
Ken je de bovenstaande 7 stappen dan kan je ook alle andere trappetjes maken, alleen 
de eindletters zijn namelijk verschillend: 
 
Kl-hl-dal-l-dl-cl-ml                     Kg-hg-dag-g-dg-cg-mg 
 



 

Let op! Goed onthouden! 
 
Bij gewone lengtematen, inhoudsmaten, gewichten elke stap naar rechts 1 nul erbij, 
naar links 1 nul eraf. Of de komma 1 plaats naar links/rechts. 
 
Bij vierkante meters, oppervlaktematen staat er een 2 achter elke maat, elke stap naar 
rechts 2 nullen erbij, naar links 2 nullen eraf. Of de komma 2 plaatsen naar links/rechts. 
 
Bij kubieke meters, inhoud staat er een 3 achter elke maat, elke stap naar rechts 3 
nullen erbij, naar links 3 nullen eraf. Of de komma 3 plaatsen naar links/rechts. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Let op! 

 
1 dm3 = 1 liter     100 liter is dus precies hetzelfde als 100 dm3. 
 
 
1 liter = 100 cl    1 liter= 1000 ml 
 
 
Inhoud:  
Wanneer ik de inhoud moet berekenen, wil ik weten hoeveel ergens in kan en hoeveel 
ergens in zit. Bijvoorbeeld: hoeveel water zit er in dat zwembad? 
 
Afspraak 1 
Inhoud bereken ik door: lengte x breedte x hoogte 
 
Afspraak 2 
Het antwoord geef ik aan met 'kubieke' (meter, decimeter, centimeter, enz.). 
 



 

 
 

1 kilo en 400 gram= 1400 gram 
 

3 kilo en 700 gram= 3700 gram 
 

1 kilo = 1000 gram (1 pak suiker) 
 
½ kilo =   500 gram 

 
Omtrek:  
 
Wanneer ik de omtrek van een figuur wil berekenen, dan wil ik weten welke afstand ik af moet 
leggen wanneer ik helemaal om het figuur heen loop. 
Ik meet dan alle afstanden van ieder recht stuk en tel deze afstanden bij elkaar op. 
 
omtrek = lengte + breedte + lengte + breedte  
2x de lengte + 2x de breedte 
m = meter 
 
Oppervlakte: 
lengte x breedte 
m2 = vierkante meter 
 
Inhoud:  
lengte x breedte x hoogte 
m3 = kubieke meters 
 
 
 



 

Oude maateenheden: 
 
1dozijn =12 
1 gros =144 
12 dozijn = 1 gros 
 
Dagen, maanden, kwartalen: 
 
1 jaar = 12 maanden 
1 jaar = 4 kwartalen (1 kwartaal is 3 maanden) 
1 jaar = 52 weken 
1 jaar = 365 dagen 
 
1 decenium= 10 jaar 
1 eeuw = 100 jaar 
 
Kwartalen en maanden: 
 
Januari - 31 dagen 
Februari - 28 of 29 dagen 
Maart - 31 dagen 
Januari, februari en maart vormen samen het eerste kwartaal. 
 
April - 30 dagen 
Mei - 31 dagen 
Juni - 30 dagen 
April, mei en juni vormen samen het tweede kwartaal. 
 
Juli - 31 dagen 
Augustus - 31 dagen 
September - 30 dagen 
Juli, augustus en september vormen samen het derde kwartaal. 
 
Oktober - 31 dagen 
November - 30 dagen 
December - 31 dagen 
Oktober, november en december vormen samen het vierde kwartaal. 
 
Tip: 
Wanneer je niet meer zeker weet uit hoeveel dagen een bepaalde maand bestaat, maak 
dan gebruik van je vuisten: 
op een knobbel: 31 dagen 
ertussen: 30 dagen 
Let op: februari heeft 28 of 29 dagen 
 
 
 
 
 
 



 

Tijd:  
 
1 etmaal = 24 uur (dag en een nacht) 
1 uur = 60 minuten, 4 kwartier of 3600 seconden 
1 kwartier = 15 minuten 
1 minuut = 60 seconden 
 
De KORTE WIJZER geeft altijd de UREN aan. 
De LANGE WIJZER geeft altijd de MINUTEN aan. 
 
Digitale tijd:  
 
Zoals je weet, kan de tijd ook aangegeven worden met cijfers. Let hierbij op de volgende 
afspraken: 
 
Afspraak 1 
De cijfers VOOR de dubbele punt (:) geven de UREN aan. Dit kunnen de cijfers 1 t/m 23 
zijn. 12:00 uur = twaalf uur ’s middags , 13:00 = één uur ’s middags. 
 
Afspraak 2 
De cijfers NA de dubbele punt geven de MINUTEN aan. Dit kunnen de cijfers 1 t/m 59 
zijn. 12:13 = 13 minuten over twaalf ’s middags. 
 
Afspraak 3 
Van 0:00 tot 12:00 is van middernacht tot 12 uur 's middags. 1:00 uur = één uur ’s 
nachts. 
 
Afspraak 4 
Van 12:00 tot 0:00 is van 's middags tot middernacht. 
 
Afspraak 5 
Bij het lezen van een digitale tijd is het nodig om aan te geven of het 3 uur 's nachts of 's 
middags is!! 
3 uur 's nachts wordt aangegeven met: 3:00 
3 uur 's middags wordt aangegeven met: 15:00 
 
00:00 12 uur ‘s nachts 12:00 12 uur ‘s middags 
01:00 1 uur ‘s nachts 13:00 1 uur ‘s middags 
02:00 2 uur ‘s nachts 14:00 2 uur ‘s middags 
03:00 3 uur ‘s nachts 15:00 3 uur ‘s middags 
04:00 4 uur ‘s nachts 16:00 4 uur ‘s middags 
05:00 5 uur ‘s nachts 17:00 5 uur ‘s middags 
06:00 6 uur ‘s ochtends 18:00 6 uur ‘s avonds 
07:00 7 uur ‘s ochtends 19:00 7 uur ‘s avonds 
08:00 8 uur ‘s ochtends 20:00 8 uur ‘s avonds 
09:00 9 uur ‘s ochtends 21:00 9 uur ‘s avonds 
10:00 10 uur ‘s ochtends 22:00 10 uur ‘s avonds 
11:00 11 uur ‘s ochtends 23:00 11 uur ‘s avonds 
 
 



 

 

Studievaardigheden: 
 

Studieteksten: 
 
Voorbeeldopgave: 
 
Verschillende broodjes 

Elk land heeft zo zijn eigen broodlekkernij. Chinezen zijn gek op Bab-Pao broodjes. Dat 

zijn gevulde broodjes, gemaakt van deeg met bloem, melk, ei, gist en zout. Ze worden 

gevuld met een mengsel van gehakt, gefruite ui, knoflook en rode peper. De gevulde 

deegballetjes worden gestoomd in een rijststomer of in een hete oven gaar gebakken. 

Duitsers zijn dol op harde, witte broodjes. Die heten Kaiserbrötchen (spreek uit 

Kaaizerbreudsjen). Ook eten zij graag donker brood met een wat zurige smaak (gemaakt 

met zuurdesem als rijsmiddel). Beroemd is het Schwarzwalder Schinkenbrot (spreek uit 

Sjienkenbrood). 

Bron:  
 

 
 
Welk schema past bij de tekst? 
 
Werkwijze:  
1 Kijk heel goed naar de schema’s en de volgorde.  
 



 

Schema A, hier staat eerst deeg maken, vullen met een mengsel daarna of in de oven of in de 
rijststomer. 
 
Schema B, hier staat eerst deeg maken, vullen met een mengsel, daarna in de rijsstomer en 
daarna nog gaarbakken in de oven. 
 
Schema C, hier staat eerst deeg maken, vullen met een mengsel, daarna in de rijsstomer en 
daarna nog gaarbakken in de oven, vervolgens weer opnieuw deeg maken. 
 
2 Lees nu heel goed de tekst en kijk naar de volgorde en keuze mogelijkheden die 
genoemd worden. Bepaal welk schema past bij de tekst: 
 
Schema A, hier staat eerst deeg maken, vullen met een mengsel daarna of in de oven of in de 
rijststomer. 
 
Dit klopt want je kan kiezen of het gevulde deeg in de oven gaat of in de rijsstomer. 
 
Schema B, hier staat eerst deeg maken, vullen met een mengsel, daarna in de rijsstomer en 
daarna nog gaarbakken in de oven. 
 
Dit klopt niet want het deeg gaat niet nadat het in de rijsstomer is geweest ook nog in de 
oven. 
 
Schema C, hier staat eerst deeg maken, vullen met een mengsel, daarna in de rijsstomer en 
daarna nog gaarbakken in de oven, vervolgens weer opnieuw deeg maken. 
 
Dit klopt niet want het deeg gaat niet nadat het in de rijsstomer is geweest ook nog in de 
oven. 
 
Het antwoord moet dus zijn schema A. 
 
Er zijn tal van schema’s die getoond kunnen worden, bijvoorbeeld: 
 

 Stamboom. 
 
 

 
Dit soort schema’s altijd van boven naar beneden lezen 



 

Informatiebronnen: 
 
Voorbeeldopgave: 
 

 
Jasmine wil meer te weten komen over Francine Oomen, de schrijfster van de 

boekenserie "hoe overleef ik..." 

In welk deel van de encyclopedie kan ze het best zoeken? 

 

Werkwijze: 

 

Namen van mensen altijd zoeken op de eerste letter van de achternaam, nooit 

op voornaam zoeken. 

 

We zoeken dus op de letter O van Oomen. Antwoord is dus C want dat deel van 

de encyclopedie loopt van N t/m p. 

 

Alfabetiseren: 

 

Voorbeeldopgave: 
 

Waar staan de woorden in alfabetische volgorde? 

A.   ?    eindtoets - entreetoets - citotoets - niotoets 

B.   ?    citotoets - niotoets - eindtoets - entreetoets 

C.   ?    citotoets - eindtoets - entreetoets - niotoets 

D.   ?    niotoets - entreetoets - eindtoets – citotoets 

Werkwijze:  

1 Kijk naar de eerste letter van elk woord, staan deze op alfabetische volgorde? 

Antwoord A valt al af want de C van citotoets komt niet na de E van eindtoets. 



 

Antwoord B valt af want de E van Eindtoets komt niet na de N van Niotoets. 

Antwoord D valt ook af want de N van Niotoets komt niet voor de E van Entreetoets. 

Antwoord C blijft over, we gaan kijken of dit klopt : 

 citotoets - eindtoets - entreetoets – niotoets 

Citotoets vooraan want de C komt voor de E en N, klopt. 

Eindtoets komt voor entreetoets want bij gelijke beginletters kijk je naar de eertvolgende 

verschillende letters. Bij Eindtoets is de tweede letter een i, bij entreetoets is de tweede 

letter een n, de i komt eerder voor in het alfabet dan de n dus het klopt dat eindtoets 

voor entreetoets komt te staan. 

Niotoets aan het eind want de N komt na de E, klopt. 

Ik kies dus antwoord C. 

Gericht zoeken op het internet: 

Voorbeeldopgave: 
 
Marjolijn maakt een werkstuk over indianen: over hun leefgebied, hun geschiedenis, taal, 

kunst, enz. 

Ze googelt het woord indianen. 

Op welke site zal de de meeste informatie vinden? 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 
Werkwijze:  
1 Goed kijken onder de titel van de websites, daar staat wat er te vinden is op de 
website. 
Site 1 bevat veel informatie over de geschiedenis, cultuur en leefgebieden van indianen, 
verder ook nog uitspraken en plaatjes.  
Site 2 bevat foto’s en de geschiedenis over Wounded Knee, veel minder te vinden. 
Site 3 bevat plaatjes en animaties van indianen, heb ik niet heel veel aan. 
Site 4 gaat over de Stichting Chapias, minder informatie dan bij site 1. 
 
Ik kies dus site 1, daar staat heel veel verschillende informatie over indianen. 



 

Kaartlezen: 
 

 
 
 
Werkwijze:  
1 Kijk naar de legenda, wat betekenen de symbolen en kleuren op de kaart. 
2 Kijk naar de schaal, |________| 5km betekent dat stukje op de kaart is in 
werkelijkheid 5 km. Meet met je liniaal op hoe lang het stukje is, 2cm op de kaart is in 
werkelijkheid dan 5km. 
 
Het symbool > betekent meer dan/groter dan. 
Het symbool < betekent kleiner dan/minder dan. 

 
 
 



 

Schaal 
 
Een kaart is een verkleinde weergave van de 
werkelijkheid. Anders gezegd: het is net alsof je in 
een vliegtuigje boven het gebied vliegt en alles onder 
je in het klein ziet. Om te weten hoe groot alles in het 
echt is staat er op de kaart aangegeven wat de 
schaal van de kaart is. Kijk eens naar dit plaatje dat 
van de voorkant van een stafkaart komt. 

Deze kaart heeft een schaal van 1:25.000 (spreek uit 
als één op vijfentwintigduizend). Eén centimeter op 
de kaart is in het echt 25000 centimeter, oftewel 250 
meter. 

1 cm = 25.000 cm 

1 cm = 2.500 dm 

1 cm = 250 m 

 

Schaal 1:25.000 

 
 
 

 
Legenda 
 
Op een kaart staan een heleboel 
tekentjes en lijntjes. Het is erg 
handig als je ook weet wat dat 
alles voorstelt. Ergens op het 
kaartblad staat waarschijnlijk een 
legenda. Een legenda is een 
overzicht van alle gebruikte 
tekens. Dat kan er bijvoorbeeld 
uitzien als het voorbeeld 
hiernaast, maar dan met uitleg 
erbij. Bestudeer de legenda van 
de kaarten die bij jouw groep 
worden gebruikt eens goed. Als 
je de belangrijkste symbolen uit 
je hoofd kent dan zul je 
onderweg veel vlotter met de 
kaart overweg kunnen. Als je 
bijvoorbeeld een windmolen en 
een kerk in de verte kunt zien, 
dan zul je al snel weten waar 
jouw positie op de kaart te 
vinden is als je weet wat de 
tekens daarvoor zijn. 

Legenda 

 

 
Kleurgebruik 



 

 
De kleuren en patronen 
op de kaart kunnen je een 
heleboel informatie geven 
over de natuur. Kijk eens 
naar het overzichtje 
rechts. Groen is bos, rood 
is een weg/snelweg, 
blauw is water, lichtgroen 
is weide. Je kunt in de 
legenda de kleuren 
opzoeken en kijken wat 
de kleur betekent. 

Kleurgebruik 

 
Plattegrond: 
 
Een plattegrond is altijd een bovenaanzicht, je kijkt er dus van boven op. 
 
Het derde plaatje is de plattegrond die erbij hoort. 
 

 
 

1 2 3  
 
 

 
 
 
 



 

Lezen van schema’s, tabellen, grafieken: 
 
Cirkeldiagram:  
 
1 De hele cirkel is altijd 100% of het totaal  
(het hele bedrag in euro’s/ het totaal aan mensen) 
 
2 Kijk goed naar de taartpunten in de cirkel, hoe vaak past een punt erin, welk deel van 
de cirkel is het. Past een punt er 4 keer in dan is het ¼ deel, 25 %, past een punt er 10 
keer in dan is het 1/10 deel, 10%.  Is er een aantal gekoppeld aan de cirkel, bijvoorbeeld 
1200 euro dan is ¼ deel 1200 :4 = 300 euro. 
 

 
Schema: 

 
 
Altijd lezen van boven naar beneden en van links naar rechts.  
(42, 40 en 39 gram hoort dus bij ontbijt) 
Goed kijken naar de titels boven elke kolom. 



 

Lijngrafiek:  
 
1 Altijd eerst de titel van de grafiek lezen, wat staat er boven? 
2 Vervolgens kijken wat de getallen van onder naar boven aangeven, in onderstaande 
grafiek afstand in km. 
3 Kijk hoe groot de afstand is tussen de getallen van onder naar boven, twee hokjes 1 
geeft 1 km aan, elk hokje is dus een ½ km.  
4 Vervolgens kijken wat de getallen van links naar rechts aangeven, in onderstaande 
grafiek tijd in minuten. 
5 Kijk hoe groot de afstand is tussen de getallen van links naar rechts, vijf hokjes geeft 5 
minuten aan, elk hokje is dus een 1 minuut. 
6 Nu kan je alle vragen over de grafiek juist beantwoorden.  
 
 

 
Welk stuk heeft Ilse het meest gas gegeven in haar auto? 
 
Symboolschema: 
Elk symbool in het schema geeft een bepaalde hoeveelheid aan. 
Kijk altijd in de legenda hoeveel een symbool aangeeft. 
In onderstaande schema geeft elk stepje in het schema 100 steppen aan. 
De symbolen kunnen verschillen, soms zijn het bootjes, olifantjes, auto’s etc. 
 

 
 
Hoeveel steppen verkocht speelgoedketen Steven Toys in 2008 meer dan in 
2007? 


