
 

Wiskunde blok 9 les 106 (Herhaling) 

Cijferen: optellen en aftrekken met kommagetallen tot op 0,001 

 

Wat heb ik nodig: 

• Werkboek E p. 37-38 

• Rekenwijzer p. 40 (nr. 17 b) + p. 42 (nr. 18 b) 

• Potlood, gom en lat  

• Computer voor Bingel 

 

Opdrachten: 

• Bekijk eerst de instructiefilmpjes van les 106 op Bingel. 

➔ Cijferen  met kommagetallen 

Dit filmpje staat bij je klaargezette taken. 

Tip: Je kan ook 2 keer kijken, dan zal je alles beter onthouden. 

 

• Neem je rekenwijzer erbij op p. 40 nr. 17b + p. 42 (nr. 18 b). Lees dit goed door. 

Laat je boekje open liggen, je kan het straks nog nodig hebben. 

 

• Neem je werkboek E op p. 37.  

 

• Je maakt de oefeningen. Je werkt met potlood en lat. Lees eerst aandachtig de tips 

van de juf. 

 

P. 37 nr 8: Cijferen: Optellen met kommagetallen. 

 

➔ Begin met de schatting.  

                    Vb. 4,652+7,854= → 5 + 8 = 13 

 

 

 

 



➔ Schrijf de getallen juist onder elkaar. Heel belangrijk! 

H onder H 

T onder T 

E onder E 

Komma onder komma 

t onder t 

h onder h 

d onder d 

 

➔ Vul de getallen aan met nullen, zodat elk getal na de komma evenveel cijfers 

heeft! Heel belangrijk! 

                    Vb.: 756,40 + 118,72 =  

 

P. 38 nr 9:Cijferen: aftrekken met kommagetallen 

➔ Begin met de schatting.  

Bv. 51,32 – 48,66 = → 50 - 50 = 

 

➔ Schrijf de getallen juist onder elkaar. Heel belangrijk! 

H onder H 

T onder T 

E onder E 

Komma onder komma 

t onder t 

h onder h 

d onder d 

 

➔ Vul de getallen aan met nullen, zodat elk getal na de komma evenveel cijfers 

heeft! Heel belangrijk! 

                    Vb.: 805,200– 83,123 =  

 

→Moet -taken: p. 37 nr. 8 

   p. 38 nr. 9 

     

! Als je een oefening echt niet kan, dan zet je er een kruisje bij met potlood (dit bespreken we dan 

later in de klas). 

Veel succes! 



 


