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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over getallen en bewerkingen. 
Je leert hele getallen en kommagetallen uit te spreken en te schrijven. 
Ook leer je optellen en aftrekken. Verder leer je afronden.

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?
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Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt ook na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken gebruik je de StruX-kaarten.

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’.  
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek. 
5. Klik op de link bij 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.
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Hoofdstuk 1
Hele getallen

Dit hoofdstuk gaat over getallen. Je leert wat het verschil is tussen cijfers en getallen.
Je leert de waarde van de cijfers in getallen kennen.
Je leert ook kleine en grote getallen goed uit te spreken. 
Verder leer je getallen op volgorde van klein naar groot te zetten. 

Opdracht 1
Zoek getallen op in nieuwsberichten in de krant of op internet. Spreek deze getallen uit.

Getallen en cijfers
Een woord is iets anders dan een letter. 
Een woord bestaat uit meerdere letters.
Een getal is ook iets anders dan een cijfer.
Een getal bestaat uit 1 of meer cijfers.
Er zijn 10 cijfers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9.
Er zijn kleine getallen zoals 3 en 68 en grote getallen zoals 1.530 en 47.821. 

Opdracht 2

Hoeveel cijfers zijn er?  

Welke cijfers zijn er?  

Opdracht 3
Je werkt bij een schildersbedrijf. Je zet in totaal 64 liter verf klaar. 

Uit welke cijfers bestaat het getal 64?  

En uit hoeveel cijfers bestaat het getal 64?  

Een schilderklus kost in totaal € 9.035,-. 

Uit welke cijfers bestaat het getal 9.035?  

En uit hoeveel cijfers bestaat het getal 9.035?  

Een andere schilderklus kost in totaal € 103.721,-. 

Uit welke cijfers bestaat het getal 103.721?  

En uit hoeveel cijfers bestaat het getal 103.721?  
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Hoofdstuk 1   Hele getallen

Tientallen en eenheden
De getallen 0 tot en met 9 bestaan uit 1 cijfer.
De getallen 10 tot en met 99 bestaan uit 2 cijfers.
1 cijfer is het tiental, het andere cijfer is de eenheid. 
Bij bijvoorbeeld het getal 27 is het cijfer 2 het tiental en 7 de eenheid. 
Het cijfer 2 is 20 waard.
Het cijfer 7 is 7 waard. 

De getallen 10, 11, 12, 13 en 14 spreek je uit als tien, elf, twaalf, dertien en 
veertien. 
De getallen 15 tot en met 99 worden op een vaste manier uitgesproken.
Bij deze getallen spreek je eerst de eenheid uit, dan het tiental.

Na 14 worden de getallen volgens een vaste regel uitgesproken en geschreven.

Opdracht 4
Je werkt in de zorg. Je helpt in 23 mensen in het huishouden.  
Zet het getal 23 in het schema.

T E

Hoe spreek je het getal 23 uit?  

Je collega heeft 76 mensen geholpen in het huishouden. Zet het getal 76 in het schema. 

T E

Hoe spreek je het getal 76 uit?  

T E

2 7

21

een en twintig

eenentwintig

35

vijf en dertig

vijfendertig

46

zes en veertig

zesenveertig

15

vijf tien

vijftien
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Hoofdstuk 1   Hele getallen

Grotere getallen
Het getal 791 bestaat uit een honderdtal, tiental en eenheid. 

De 7 in dit getal is 700 waard. Daarom is de 7 het honderdtal. 
De 9 is 90 waard. Daarom is de 9 het tiental. 
De 1 is 1 waard. Daarom is de 1 de eenheid. 
Je spreekt eerst het honderdtal, dan de eenheid en dan het tiental uit. 
Je spreekt 791 dus uit als zevenhonderdéénennegentig. 

Het getal 4.127 bestaat uit een duizendtal, honderdtal, tiental en eenheid. 

Je kunt 4.127 op 2 verschillende manieren uitspreken. 
Je kunt het uitspreken als vierduizend honderdzevenentwintig. 
Je kunt het ook uitspreken als éénenveertighonderdzevenentwintig. 

Opdracht 5
Je werkt bij een timmerbedrijf. Je legt vandaag 238 planken klaar.
Jullie hebben in totaal 8.264 planken nodig.
Zet het aantal planken dat je vandaag klaarlegt in het schema. 

H T E

Hoe spreek je dit getal uit?  

Zet het aantal planken dat jullie in totaal nodig hebben in het schema.

D H T E

Hoe spreek je dit getal uit?  

H T E

7 9 1

D H T E

4 1 2 7
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Hoofdstuk 1   Hele getallen

Opdracht 6

D H T E

Wat betekenen de letters D, H, T en E in dit schema? 

D betekent  H betekent 

T betekent  E betekent 

Keuze-opdracht 7
Zoek op je werk of stage naar grote getallen. 
Grote getallen zijn getallen die groter zijn dan 1000, bijvoorbeeld 4.995 of 2.100.000. 
Kies of overleg welke opdracht jij doet.

Opdracht 7a
Zoek 10 grote getallen op en vul ze in.

 

 

 

 

 

Zet de getallen nu van klein naar groot.
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Hoofdstuk 1   Hele getallen

Opdracht 7b
Werk met iemand samen. Zoek allebei 1 groot getal op. Vul jouw getal in. 

 

Probeer het getal van de ander te raden.
Je kunt vragen stellen aan elkaar over het getal.
Bijvoorbeeld over uit welke cijfers het getal bestaat.
Of uit hoeveel cijfers het getal bestaat.
Ook kun je vragen stellen over de waarde van het getal.
Bijvoorbeeld of het groter of kleiner dan 5.000 is.
Jullie mogen alleen vragen stellen waarop je ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden. 

Opdracht 7c
Werk met iemand samen. Zoek allebei 5 grote getallen op. Vul jouw 5 getallen in. 

 

 

 

Zeg telkens 1 getal tegen elkaar. Bedenk dan samen welk getal het grootste getal is. 

Opdracht 7d
Zoek 10 grote getallen op en vul ze in. 

 

 

 

 

 

Tel bij elk van deze getallen 1 op. Vul de 10 nieuwe getallen in. 
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Hoofdstuk 1   Hele getallen

Grote getallen
Ook bij grote getallen hebben alle cijfers een verschillende waarde. 
Hier zie je een groot getal: 

M betekent miljoen. De 9 is 9.000.000 waard. De 9 is dus een miljoental. 
HD betekent honderdduizend. De 2 is 200.000 waard. De 2 is dus een honderdduizendtal.
TD betekent tienduizend. De 5 is 50.000 waard. De 5 is dus een tienduizendtal. 
D betekent duizend. De 3 is 3.000 waard. De 3 is dus een duizendtal. 
H betekent honderd. De 7 is 700 waard. De 7 is dus een honderdtal. 
T betekent tiental. De 8 is 80 waard. De 8 is dus een tiental. 
E betekent eenheid. De 4 is 4 waard. De 4 is dus een eenheid. 
Je spreekt het getal 9.253.784 uit als 
negenmiljoen tweehonderddrieënvijftigduizend zevenhonderdvierentachtig. 

Opdracht 8

Je werkt in een biologische winkel. In de winkel liggen in totaal 391.465 artikelen. 
In het magazijn ligt een voorraad van in totaal 1.853.972 artikelen. 
Hiervoor zijn 2 grote getallen genoemd. Vul deze 2 getallen in de schema’s in.

HD TD D H T E

M HD TD D H T E

M HD TD D H T E

9 2 5 3 7 8 4
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Hoofdstuk 1   Hele getallen

Hoeveel is de 3 waard in het getal 391.465?  

Hoeveel is de 3 waard in het getal 1.853.972?  

Hoeveel is de 5 waard in het getal 391.465?  

Hoeveel is de 5 waard in het getal 1.853.972?  

Hoeveel is de 1 waard in het getal 391.465?  

Hoeveel is de 1 waard in het getal 1.853.972?  

Vul in hoe je het getal 391.465 uitspreekt.

 

Vul in hoe je het getal 1.853.972 uitspreekt.

 

Opdracht 9
Je werkt in een supermarkt. Elk jaar wordt op 1 januari de voorraad geteld. 
In het schema zie je de voorraad op 1 januari vanaf 2010 t/m 2014. 

Jaar Aantal artikelen op voorraad

2010 2.872.480

2011 3.158.021

2012 2.714.852

2013 2.847.504

2014 3.061.350

Kijk goed naar de getallen in het schema. 
Kijk naar de getallen onder ‘Aantal artikelen op voorraad’. 
Bij welke 2 getallen is het tiental 5? 

 

Bij welke 2 getallen is het honderdduizendtal 8? 
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Hoofdstuk 1   Hele getallen

Waarde van cijfers
Het getal 5.836 heeft 4 cijfers. 
Het eerste cijfer (5) is het duizendtal. Het heeft de waarde 5.000. 
Het tweede cijfer (8) is het honderdtal. Het heeft de waarde 800. 
Het derde cijfer (3) is het tiental. Het heeft de waarde 30. 
Het vierde cijfer (6) is de eenheid. Het heeft de waarde 6.
5.000, 800, 30 en 6 is bij elkaar 5.836. 
5.836 kun je ook zo schrijven: 5.000 + 800 + 30 + 6

Opdracht 10
Maak van de getallen een optelsom. Kijk naar het voorbeeld: 

2.498 = 2.000 + 400 + 90 + 8 718 = 

8.621 =  6.173 = 

3.956 =  1.492 = 

Opdracht 11
Je werkt bij een stukadoorsbedrijf. 
Grotere opdrachten kosten meer dan kleinere opdrachten.
In het schema zie je de kosten van verschillende opdrachten.

Opdracht Kosten

Opdracht A € 368.950,-

Opdracht B € 1.159.000,-

Opdracht C € 830.000,-

Opdracht D € 93.700,-

Opdracht E € 226.790,-

Wat is de grootste opdracht?  

Wat is de kleinste opdracht?  
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Hoofdstuk 1   Hele getallen

Zet de kosten van de opdrachten in volgorde van klein naar groot. 

 

Getallen op volgorde zetten
Hoe zet je een aantal getallen van 2 cijfers op volgorde van klein naar groot?
Kijk eerst naar het eerste cijfer. Bij welk getal heeft dit cijfer de laagste waarde?
Soms is het eerste cijfer hetzelfde bij meerdere getallen. Kijk dan naar het tweede cijfer.
Je kijkt dus eerst naar de tientallen en dan naar de eenheden.

Dus: hoe zet je de getallen 31, 29 en 30 op volgorde van klein naar groot? 
Bij 29 heeft het eerste cijfer de laagste waarde. 
Je kunt ook zeggen het eerste cijfer is het kleinst. Dus het getal 29 is het kleinste getal.
Bij 31 en 30 is het eerste cijfer hetzelfde. 
Het tweede cijfer van 30 is kleiner dan het tweede cijfer van 31. 
Want de 0 van 30 is minder waard dan de 1 van 31.
Dus de volgorde van klein naar groot is 29 – 30 – 31. 

Opdracht 12
Je werkt in een winkel. 
De klanten trekken een volgnummer. 

De klant met het laagste nummer is als eerste aan de beurt.
Een klant heeft het nummer 61 getrokken.
Andere klanten hebben de nummers 58, 60 en 59 getrokken. 
Zet de nummers van deze klanten in volgorde van laag naar hoog. 
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Hoofdstuk 1   Hele getallen

Op een andere dag hebben de klanten weer volgnummers getrokken. 
Ze hebben de nummers 92, 87, 89, 88, 91 en 90 getrokken. 
Zet de nummers van deze klanten ook in volgorde van laag naar hoog. 

Opdracht 13
Je werkt in een winkel. Op elke kassabon 
staat een nummer. 
Op een aantal kassabonnen staan de 
nummers:
7398, 8100, 7349, 7400 en 8134
Zet de nummers van deze kassabonnen in volgorde van laag naar hoog. 

 

Grotere getallen op volgorde
Hoe zet je een aantal getallen van meer dan 2 cijfers op volgorde van klein naar groot?
Kijk eerst naar het eerste cijfer. Bij welk getal is dit cijfer het kleinst? 
Soms is het eerste cijfer hetzelfde bij meerdere getallen. 
Kijk dan naar het tweede cijfer. Bij welk getal is dit cijfer het kleinst?
Als ook het tweede cijfer hetzelfde is, dan kijk je naar het derde cijfer enzovoort. 
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