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1. Letterrekenen
Heel veel problemen kun je oplossen met logisch nadenken. Soms is een probleem
hiervoor te ingewikkeld, wiskunde kan dan een handig hulpmiddel zijn. Met wiskunde
kun je gegevens vaak heel kort noteren waardoor het probleem overzichtelijker wordt.

Voorbeeld: Kort noteren
In een supermarkt zijn appels verpakt in zakken, maar ze zijn ook los te koop. In het
schap liggen 80 zakken en 30 losse appels.
Kort je ‘zakken’ af tot ‘z’, dan is de voorraad dus te noteren als 80z + 30.

Bereken de voorraad als er 5 zakken verkocht worden.

Antwoord
80z + 30 – 5z = 75z + 30

Opdracht 1: Sinaasappels

In een supermarkt zijn sinaasappels verpakt in netjes, maar ze zijn ook los te koop. In
het schap liggen 50 netjes en 25 losse sinaasappels.
Kort ‘netjes’ af tot ‘n’.

1. Noteer de voorraad kort.
2. Noteer de voorraad kort als er 20 netjes verkocht worden.
3. Noteer de voorraad kort als er bovendien 7 losse sinaasappels verkocht worden.
4. In een netje zitten 7 sinaasappels. Bereken het totaal aantal sinaasappels als de

voorraad geslonken is tot 10n + 5.

Opdracht 2: Knoflook

In een supermarkt worden bolletjes knoflook verkocht in netjes, maar ze zijn ook los te
koop. In het schap liggen 120 netjes en 40 losse bolletjes. Kort ‘netjes’ af tot ‘n’.
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1. Noteer de voorraad kort.
2. Noteer de voorraad kort als er 53 netjes en 12 losse bolletjes verkocht worden.
3. In een netje zitten 3 bolletjes. Bereken het totaal aantal bolletjes knoflook als de

voorraad geslonken is tot 20n + 8.

Opdracht 3: Kort noteren

1. Noteer kort:
a. 80z + 30 – 3z =
b. 40z + 3 – 10z – 2 =
c. 12n + 15 – 3n – 8 =
d. 4n + 8 + 9n + 6 =
e. 8n + 3n + 10 =

Theorie: Notatie
Twee belangrijke afspraken:
• Als er voor een letter geen getal staat, staat er eigenlijk een ‘1’, maar die laat men

gemakshalve weg. Zo is 3z + z = 4z.
• In plaats van het keerteken ‘×’ gebruikt men vaak een punt of een ‘*’.

Zo is dus 6 * 2 = 12.

Voorbeeld: Notatie
In een tuin wordt een pad aangelegd met vierkante tegels (x bij x cm). Het pad wordt
1 tegel breed. De randen van het pad worden afgewerkt met opsluitband van
5 cm breed en 100 cm lang.
Noteer kort de breedte van het pad (in cm).

Antwoord
x + 2 * 5 = x + 10

Opdracht 4: Tuinpad

In een tuin wordt een terras aangelegd met vierkante tegels (x bij x cm). Het pad wordt
8 tegels diep. De randen van het terras worden afgewerkt met opsluitband van 5 cm
breed en 100 cm lang.
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1. Noteer kort de diepte van het terras (in cm).
2. Bereken de diepte van het terras als het formaat van de tegels 60 cm * 60 cm is.

Opdracht 5: Kort noteren

Noteer kort:
1. 5x + x =
2. 8x + 5 + x + 7 =
3. 2x + 4 – x – 1 =
4. x + 10 – x – 1 =

Voorbeeld
In een supermarkt zijn uien verpakt in grote en kleine netjes, maar ze zijn ook los te
koop. In het schap liggen 50 grote netjes, 20 kleine netjes en 35 losse uien. Kort
genoteerd is de voorraad dus 50g + 20k + 35.
Bereken de voorraad als drie klanten elk 2 grote netjes kopen.

Antwoord
50g + 20k + 35 – 3 * 2g = 44g + 20k + 35

Opdracht 6: Uien

In een supermarkt zijn uien verpakt in grote en kleine netjes, maar ze zijn ook los te
koop. In het schap liggen 40 grote netjes, 30 kleine netjes en 15 losse uien.

1. Noteer de voorraad kort.
2. Noteer de voorraad kort als 5 klanten elk 3 grote netjes per persoon kopen.
3. In een groot netje zitten 12 uien, in een klein netje 8. Bereken het totaal aantal uien

als de voorraad geslonken is tot 3g + 2k + 2

Opdracht 7: Kort noteren

Noteer kort:
1. 30z + 50 – 3 * 4z =
2. 20z + 25 – 5 * 2z – 3 =
3. 25g + 10k + 20 + 2 * g – 8 =
4. n + 8 + 3 * 4n + 3 =
5. 60g + 30k + 9 – 7 * g – 8k – 10 =
6. n + 3 * 2n + 4 =
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Theorie: Haakjes wegwerken
Op de basisschool leer je hoe je 4 * 23 zonder rekenmachine kunt uitrekenen.
Splits 23 in: 20 + 3.
Bereken dan: 4 * 20 en 4 * 3 en tel die bij elkaar op.

Schematisch is dat 4 * (20 + 3) = 4 * 20 + 4 * 3.

We noemen dit: haakjes wegwerken.

Voorbeeld: Haakjes wegwerken
In een supermarkt zijn sinaasappels verpakt in netjes, maar ze zijn ook los te koop.
Twee klanten kopen elk 3 netjes en 4 losse sinaasappels.
Noteer kort hoeveel zij samen gekocht hebben.

Antwoord
Elke klant koopt 3n + 4.
Samen kopen ze dus 2 * (3n + 4).
Werk nu de haakjes weg: 2 * (3n + 4) = 2 * 3n + 2 * 4 = 6n + 8.

Opdracht 8: Sinaasappels

In een supermarkt zijn sinaasappels verpakt in netjes, maar ze zijn ook los te koop.

1. Vier klanten kopen elk 5 netjes en 2 losse sinaasappels. Noteer kort hoeveel zij samen
gekocht hebben.

2. Drie klanten kopen elk 2 netjes en 1 losse sinaasappel. Noteer kort hoeveel zij samen
gekocht hebben.

3. Twee klanten kopen elk 4 netjes en 3 losse sinaasappels. Noteer kort hoeveel zij
samen gekocht hebben.

Opdracht 9: Werk de haakjes weg

1. 7 * (3n + 5) =
2. 2 * (6n + 2,5) =
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