
Rekenen | Meten en meetkunde

Lengte,
omtrek en
oppervlakte
Voor 1F



Colofon

Uitgeverij: Edu’Actief b.v.

0522-235235

info@edu-actief.nl

www.edu-actief.nl

Auteur: Lex Gall

Inhoudelijke redactie: Jiska van Hall

Titel: Rekenen - Meten en meetkunde - Lengte, omtrek en oppervlakte voor 1F

ISBN: 978 90 3721 310 2

Omslagfoto: iStockphoto.com

© Edu’Actief b.v. 2015

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave

worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond

van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen

aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave

in compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO

(www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.

Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de

uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met

de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief, te vinden op

www.edu-actief.nl.

2



Inhoud

4Voorwoord

6Afpassen van lengtematenHoofdstuk 1

12Van millimeter tot meterHoofdstuk 2

20Van meter tot kilometerHoofdstuk 3

28Van kilometer tot millimeterHoofdstuk 4

35Werken met schalenHoofdstuk 5

40OmtrekHoofdstuk 6

49OppervlakteHoofdstuk 7

59Omtrek en oppervlakteHoofdstuk 8

68HerhalingHoofdstuk 9

74Eindopracht en reflectie

3



Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over lengte, omtrek en oppervlakte.
Je leert wat lengte, omtrek en oppervlakte zijn en hoe je hiermee kunt rekenen.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?
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Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop Deelnemer.
3. Klik op ‘Rekenen 1F’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Afpassen van lengtematen
Dit hoofdstuk gaat over:
• gebruik van maten
• verschillende meetinstrumenten
• de notatie van lengtematen
• een voorwerp meten in meters en centimeters.
Als je wilt weten hoe lang iets is, meet je de lengte.

Soms heb je geen meetinstrument en wil je toch iets meten.
Je kunt dan de lengte meten met een natuurlijke maat.
Je maakt gebruik van afpassen.
Bijvoorbeeld: je meet met een stap, je hand of een touwtje.
Als je weet dat een stap ongeveer 1 meter is, gebruik je deze als een referentiemaat.
8 stappen lopen is ongeveer 8 meter.

Opdracht 1
Als je wilt weten wat de lengte van iets is, dan kun je het meten.
Bijvoorbeeld hoe lang een touw is.
Noem 2 voorwerpen die jij lang vindt.

1.

2.

Je kunt ook de dikte van iets meten.
Bijvoorbeeld hoe dik een stuk koek is.
Noem 2 voorwerpen die jij dik vindt.

1.

2.
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Als je een voorwerp meet, is 1 kant vaak langer dan de andere kant.
De langste zijde van de rechthoek noem je: de lengte.
De breedte is de kortste kant.

Opdracht 2
Je meet de lengte van de kamers in je huis.
Je weet dat een grote stap ongeveer 1 meter is.

De lengte van de kamer is 5 stappen, dit is ongeveer  meter.

De breedte van de kamer is 4 stappen, dit is ongeveer  meter.

De slaapkamer is 3 meter lang, dat is ongeveer  stappen.

De breedte van de slaapkamer is 2 meter, dat is  stappen.

Een tweede slaapkamer is 3½ meter lang, dat zijn ongeveer  stappen.

Weet je?
De afstand tussen je duim en pink noem je de handspan.
De afstand is ongeveer 20 centimeter.

Je duim is ongeveer 1 centimeter breed.
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Opdracht 3
Meet met je duim de lengte van je pen.

Dat zijn  duimen. Dat is ongeveer  centimeter.

Meet de lengte van je mobieltje.

Dat zijn  duimen. Dat is ongeveer  centimeter.

Meet de lengte van een sleutel.

Dat zijn  duimen. Dat is ongeveer  centimeter.

Opdracht 4
Je handspan is ongeveer 20 centimeter. Meet de lengte en de hoogte van een tafel.

De lengte van een tafel is  keer je handspan.

Dat is  centimeter.

De hoogte van een tafel is keer je handspan.

Dat is  centimeter.

Meet de hoogte van je stoel.

De hoogte van je stoel is  keer je handspan.

Dat is  centimeter.

Meet de breedte van een raam.

De breedte van een raam is  keer je handspan.

Dat is  centimeter.

Opdracht 5
Doe deze opdracht samen.
Een deur is 2 meter hoog. 1 van jullie gaat in de deuropening staan.
De ander meet de lengte van degene die in de deuropening staat.
Je meet met een handspan vanaf de bovenkant hoofd tot de bovenkant deur.

Dat is  keer je handspan.

Dat is centimeter.

Degene in de deuropening is dan ongeveer  meter en 

centimeter lang.
Vraag aan de ander of het klopt.
Wissel nu om.
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Opdracht 6
De lengte en breedte van 2 terrassen moet worden opgemeten.
Op de terrassen liggen tegels van 30 centimeter breed.

Terras 1
In de lengte van het terras liggen 10 tegels.

Het terras is dus  centimeter lang.

In de breedte liggen 9 tegels, de breedte is dus  centimeter.

Terras 2
In de lengte van het terras liggen 8 tegels.

Het terras is dus  centimeter lang.

In de breedte liggen 6 tegels, de breedte is dus  centimeter.

Om te meten gebruiken we verschillende meetinstrumenten.
Je kiest het instrument dat past bij de afstand die je wilt meten.
Bijvoorbeeld: als een voorwerp korter is dan 1 meter kies je een liniaal.

Liniaal. Geodriehoek.

Meetlint.

Duimstok.
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Rolmaat. Schuifmaat.

Meetwiel.

Opdracht 7
Waarbij gebruik je de meetinstrumenten?
Kies uit: liniaal – meetlint – duimstok – rolmaat – schuifmaat – meetwiel

de lengte van een snelweg 

de lengte van een broekspijp

de binnenmaat van een buis
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