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Voorwoord
Ons leven zou zonder rekenen niet zijn zoals het is. Het zou zelfs tot stilstand 
komen. Zonder getallen zouden we niets kunnen tellen, geld zou er niet zijn, we 
zouden niets kunnen meten, er zouden geen winkels zijn, geen wegen, geen 
ziekenhuizen, geen gebouwen, geen … Nou ja, er zou zo’n beetje niets zijn.

Zonder rekenen konden we geen huizen bouwen, het weer voorspellen of een 
vliegtuig laten vliegen. We konden zeker geen astronaut de ruimte in sturen! Als we 
niets wisten van getallen, dan zouden we geen tv hebben, geen internet, geen 
smartphone. Zonder getallen kon je dit boek niet lezen, want het is gemaakt op een 
computer die een speciaal getallenstelsel gebruikt van alleen maar nullen en enen 
om informatie op te slaan en duizenden berekeningen per seconde te maken. 

Rekenen begrijpen helpt ons ook de wereld om ons heen begrijpen. Waarom 
maken bijen zeshoekige honingraten? Hoe zit dat met de spiraal van een 
slakkenhuis? Met rekenen kunnen we deze en heel veel andere vragen 
beantwoorden. 

Dit boek is geschreven om jou beter te laten worden in rekenen en je te laten zien 
hoe leuk rekenen kan zijn. Je kunt het lezen en begrijpen met de hulp van een 
volwassene, maar je kunt het ook in je eentje gebruiken. Alle voorbeelden gaan in 
genummerde stapjes. Er staan sommetjes in die je zelf kunt oplossen. En je zult hier 
en daar een paar behulpzame robots tegenkomen. Ze geven tips en vertellen je 
over een paar belangrijke rekenideetjes.

Rekenen is geen vak, het is een taal, een taal van iedereen. Spreek jij hem ook, dan 
geeft dat je kracht en zelfvertrouwen en ook een gevoel van ontzag.

Carol Vorderman
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Getallen zijn symbolen die we gebruiken om 
dingen te tellen en te meten. En al zijn er maar 

tien, dat is genoeg om ieder aantal dat je 
maar wilt, uit te rekenen en op te schrijven. 

Getallen kunnen positief zijn of negatief, en ze 
kunnen heel zijn of gebroken; die laatste 

noemen we breuken. G
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A
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10 GETALLEN •  CIJFERSYMBOLEN

Cijfersymbolen
Al duizenden jaren lang gebruiken mensen in hun 
dagelijks leven getallen – om te tellen, te meten, de tijd te 
weten of dingen te kunnen kopen en verkopen. 

Van deze oude systemen 
heeft alleen het onze een 

symbool voor nul. Maar ze 
lijken verder wel op elkaar. 

Dit schema laat het Hindoe-
Arabische stelsel zien, dat 

wij gebruiken, en daaronder 
een paar van die andere 
cijfersystemen.

Cijfersysteem
Een cijfersysteem is een set symbolen, de cijfers, die voor 
aantallen staan. Andere volken hadden andere manieren om 
aantallen te tellen en op te schrijven.

Romeinse cijfers
In dit overzicht van het Romeinse getallenstelsel zie je hoe 
letters worden gecombineerd om getallen te maken.

I II III

Enen I
1

II
2

III
3

IV
4

V
5

VI
6

VII
7

VIII
8

IX
9

Tienen X
10

XX
20

XXX
30

XL
40

L
50

LX
60

LXX
70

LXXX
80

XC
90

Honderden C
100

CC
200

CCC
300

CD
400

D
500

DC
600

DCC
700

DCCC 
800

CM
900

Duizenden M
1000

MM
2000

MMM
3000

IV
4000

V
5000

VI
6000

VII
7000

VIII
8000

IX
9000

Hindoe-Arabische 
cijfers worden nu in de 

hele wereld gebruikt

Cijfers zijn uitgevonden 
om dingen te tellen, 
bijvoorbeeld appels

Veel mensen denken dat de 
symbolen van de oude Egyptenaren 
voor 1 tot 9 voor vingers staan

3210

Symbolen na een 
groter symbool 

worden erbij opgeteld

Symbolen voor een 
groter symbool worden 

ervan afgetrokken

Zoek het symbool voor zes. Het is 
een V voor 5 en dan een I voor 1. 

Dit betekent ‘een meer dan vijf’: 5 + 1.

Zoek nu het symbool voor negen. 
Hier staat de I voor de X. Dit 

betekent ‘een minder dan tien’: 10 − 1.

De tien symbolen die we 

gebruiken om alle getallen 

mee te maken, noemen 

we cijfers.

OUD-ROMEINS

OUD-EGYPTISCH

BABYLONISCH
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11GETALLEN •  CIJFERSYMBOLEN

Lezen van grote getallen en data
Om een groot Romeins getal om te rekenen in een Hindoe-
Arabisch getal, ontleden we het in kleine delen en tellen die op.

MCMXCVIII

IV V VI VII VIII IX

Antwoorden op bladzijde 319

PROBEER HET EENS

Het Babylonische cijfersysteem is 
meer dan 5000 jaar oud

REKENEN IN DE ECHTE WERELD

4 5 6 7 8 9

Probeer nu eens deze jaren in 
Romeinse cijfers te schrijven:

1666        2015

‘C’ voor ‘M’ betekent 
‘100 minder dan 1000’ 

Kijk naar het getal 
CMLXXXII. Eerst 

ontleden we het in vier 
delen.

Dan bepalen we de 
waarde van de 

verschillende delen. 
Tellen we de waarden 
bij elkaar op, dan 
krijgen we de goede 
oplossing: 982.

= 900  +
=   50  
=   30  
=     2  
    982

1000 − 100
L

3 × 10 
2 × 1 

Welk jaar is dit?

Met nullen 
kunnen we op 
een 24-uurs- 
klok de juiste 

tijd aflezen  

=

= 
=  

De nul is een held
Niet alle cijfersystemen hebben een symbool voor nul 
(0). In haar eentje staat de nul voor ‘niets’, maar als zij 
deel uitmaakt van een groter getal, wordt ze 
‘plaatshouder’ genoemd: ze ‘houdt de plaats’ als er 
geen ander cijfer op die positie in het getal staat.

De Romeinen gebruikten letters 
als symbolen voor cijfers

CM L X X X II

CM  

XXX  
II  

De datum
We zien weleens een datum in 
Romeinse cijfers. Kun je met wat je net 
hebt geleerd, deze data uitrekenen?

09:06
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Positiewaarde
Wij hanteren een positiesysteem, waarin de waarde 
van een cijfer afhangt van de positie die het inneemt 
in een getal. Deze waarde heet ‘positiewaarde’. 

De 1 staat in de 
tienenkolom en heeft 
nu een positiewaarde 

van 10

De 1 alleen 
heeft een 

positiewaarde 
van een

1 1 0 1

De 10 enen 
worden vervangen 

door 1 tien 

De 10 tienen 
worden vervangen 
door 1 honderd 

Wat is positiewaarde?
Laten we eens kijken naar de getallen 1, 10 en 100. Ze bestaan uit dezelfde 
cijfers, 1 en 0, maar die hebben in ieder getal een andere waarde.

Tienen Enen Honderden Tienen EnenEnen

De 0 neemt de 
positie van de 1 in 
en laat zien dat 
er geen enen zijn

De 1 heeft nu een 
positiewaarde van 100

0 0

We mogen hooguit 9 stippen 
in de enenkolom zetten. Als 

we bij 10 zijn, vervangen we de 
10 stippen door 1 stip in de 
nieuwe tienenkolom.

We beginnen met het 
getal 1. Dat stellen we voor 

door een enenkolom te maken 
waarin we een stip zetten.

Zo kunnen we in de twee 
kolommen tot 99 

opschrijven. Als we bij de 100 
zijn, vervangen we de 10 tienen 
door een honderdstip. 

Als we het getal 5067 in kolommen zetten, 
dan zien we dat het cijfer 5 uit Stap 4 een 

andere positiewaarde heeft. De 5 staat nu in de 
kolom van de duizenden, dus de waarde is 
omhoog gegaan van 500 naar 5000.

Nu zetten we getallen in de kolommen in 
plaats van stippen. We zien dat 576 bestaat uit:

* 5 groepen van 100 of 5 × 100, dat is 500;
* 7 groepen van 10 of 7 × 10, dat is 70;
* 6 groepen van 1 of 6 × 1, dat is 6.

H

0

T

7

E

6

D

5

H

5

T

7

E

6

Duizenden

Dat wat een cijfer waard 

is in een getal, heet 

positiewaarde.
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13GETALLEN •  POSITIEWAARDE

:10 :10 :10 :10

Als we delen door 10, 
schuiven de cijfers een 
positie naar rechts

Als we met 
10 verme-
nigvuldigen, 
schuiven de 
cijfers een 
positie naar 
links 

×10 ×10 ×10 ×10

D H T E

4 3 7

4 3 7 0

4 3 7

Tien keer zo groot of zo klein
Iedere kolom in het positiesysteem maakt de waarde van een getal 
tien keer zo groot of zo klein. Dat zien we als we vermenigvuldigen 
met of delen door 10, 100 enzovoorts.

Laten we eens kijken wat er gebeurt 
met 437 als we dat getal delen door of 

vermenigvuldigen met 10.

Als we 437 delen door 10, dan 
verschuift ieder cijfer een kolom 

naar rechts. Het nieuwe getal is 43,7. 
Een komma, de decimale komma, 
scheidt enen van getallen die tien keer 
zo klein zijn, de zogenaamde tienden. 

 2000 

        500 

 70 

+         6

     2576

5 honderden

7 tienen

We kunnen daarbij ook nullen 
gebruiken als plaatshouders. 

Dan krijgen we vier verschillende 
getallen.

Als we de cijfers in kolommen 
zetten, dan zien we direct uit 

hoeveel duizenden, honderden, 
tienen en enen het getal bestaat. 

Om 437 te vermenigvuldigen met 
10, verschuiven we ieder cijfer een 

kolom naar links. Het nieuwe getal is 
4370, dat wil zeggen 437 × 10.

6 enen

En als we die getallen bij 
elkaar optellen, dan krijgen 

we 2576, het getal waarmee we 
begonnen. Ons positiesysteem 
werkt dus!

D H T E

2 5 7 6
D H T E

2 5 7 6

2 0 0 0

7 0

6
De waarde van 2  
in dit getal is  
2000 vanwege  
de positie van de 2

2 duizenden

Hoe werkt positiewaarde?
Kijk naar het getal 2576 en denk nog eens 
verder na over hoe positiewaarde werkt. 

5 0 0

,

Decimale 
komma

Tienden
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Reeksen  
en patronen
Een reeks is een rij getallen, de termen, die in een bepaalde 
volgorde staan. Een reeks volgt altijd een patroon of regel; 
daardoor kunnen we bepalen wat andere termen in de reeks zijn.

+2 +2 +2

Een reeks is een set  

getallen die we termen 

noemen, die een 

patroon of regel volgen.

We zien dat ieder nummer 
twee meer is dan dat ervoor. 

De regel van deze reeks is dus 
‘tel twee op bij iedere term om 
de volgende term te vinden’.

Kijk naar dit rijtje huizen. De 
nummers op de deuren zijn 1, 

3, 5 en 7. Kunnen we in deze 
reeks een patroon ontdekken? 

Gebruiken we deze regel, 
dan kunnen we bepalen dat 

de volgende termen 9 en 11 zijn. 
Onze reeks is: 1, 3, 5, 7, 9, 11, ... 
De puntjes betekenen dat de 
reeks verder gaat.

De regel voor deze reeks is ‘tel 
bij iedere vorige term twee op’

3 51
1ste TERM 2de TERM 3de TERM 4de TERM

Ieder getal in een reeks wordt een term genoemd
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1, 2, 3, 4, 5, 6,
REGEL: TEL 1 OP

…

REGEL: VERMENIGVULDIG MET 10

REGEL: TEL 1 OP, VERMENIGVULDIG DAN MET 2

+1 ×2 +1 ×2 +1

8, 9, 18, 19, 38, 39, …

1, 10, 100, 1000, 10.000, …

Wat is de regel?
Kun je van onderstaande reeksen de 
volgende twee termen vinden? Eerst 
moet je bepalen wat de regel voor 
iedere reeks is – een getallenlijn kan 
weleens helpen.

PROBEER HET EENS

22,   31,    40,   49,   58,   ...

4,   8,   12,   16,   20,   ...

100,   98,    96,   94,   ...

90,   75,    60,   45,   30,   ...

Eenvoudige reeksen 
Er zijn verschillende manieren om reeksen te maken, 
bijvoorbeeld door op te tellen, af te trekken, te 
vermenigvuldigen of te delen. 

Iedere term is met 10 
vermenigvuldigd om bij 

de volgende term te komen.

In deze reeks tellen we 
1 op bij iedere term en 

zo komen we bij de 
volgende term.

Soms bestaat een regel uit 
verschillende regels. In deze 

reeks tellen we 1 op en daarna 
vermenigvuldigen we met 2 om 
bij de volgende term te komen.

De punten betekenen dat de 
reeks verder gaat

+2

7

Antwoorden op bladzijde 319

4de TERM 5de TERM 

De vijfde term van 
de reeks is 7 + 2

+1 +1 +1 +1 +1

×10 ×10 ×10 ×10

?
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Reeksen en figuren
Er zijn reeksen die gebruikt kunnen worden om figuren te maken door met de 
termen delen van de figuur af te meten, zoals de lengten van de zijden.

De reeks begint 
met 1, voorgesteld 

als een enkele figuur.

Driehoeksgetallen
Een reeks die als figuren kan 
worden weergegeven, is die van 
de driehoeksgetallen. Als we een 
heel getal nemen en dat optellen 
bij alle andere getallen die kleiner 
zijn dan dat getal, dan krijgen we 
de reeks 1, 3, 6, 10, 15, … Ieder 
van die getallen kan als een 
driehoek worden voorgesteld.

Vierhoeksgetallen of kwadraatgetallen
Als we de getallen 1, 2, 3, 4, 5 met  
zichzelf vermenigvuldigen, krijgen  
we deze reeks: 1, 4, 9, 16, 25, ...
We kunnen deze reeks voorstellen  
als echte vierkanten.

1 × 1 = 1 2 × 2 = 4 3 × 3 = 9 4 × 4 = 16 5 × 5 = 25

Met ieder nieuw 
getal komt er aan 
de basis van de 
driehoek een rij bij

Het vierde 
kwadraatgetal is 16

We kunnen de reeks 
driehoeksgetallen 

voorstellen met 
figuren

Als we er 2 bij 
optellen, kunnen we 

een driehoek maken.
1 + 2 = 3

Met 3 erbij ontstaat er 
een nieuwe driehoek.

1 + 2 + 3 = 6

We tellen er 4 bij op en 
maken de vierde driehoek.

 1 + 2 + 3 + 4 = 10

Met 5 erbij krijgen we de 
vijfde driehoek enzovoorts.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
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De reeks van Fibonacci
Een van de boeiendste reeksen in het rekenen is de reeks van Fibonacci, genoemd naar een 
Italiaanse wiskundige uit de 13e eeuw. De eerste twee termen zijn allebei 1. Dan tellen we de 
twee voorgaande termen bij elkaar op om aan de volgende term te komen. 

REKENEN IN HET ECHT

Vijfhoeksgetallen
De zijden van de vijfhoeken bestaan uit 
stippen die even ver van elkaar staan. 
Als we met een stip beginnen en de 
stippen van iedere vijfhoek optellen, 
dan krijgen we deze reeks: 1, 5, 12, 22, 
35, ... Dit worden wel de pentagonale  
getallen genoemd.

Iedere vijfhoek heeft 
vijf zijden met in 
ieder evenveel stippen

Iedere vijfhoek heeft een 
hoekpunt, een vertex, gemeen 
met de andere vijfhoeken

1 stip 5 stippen 12 stippen 22 stippen 35 stippen

Tel de twee 
termen op om 
de volgende 
term te 
vinden

In de natuur 
vinden we vaak 
dit soort spiralen

We kunnen de reeks van Fibonacci gebruiken om 
dit soort patronen van vierkanten te maken

Reeks begint 
met 1

1 1 2 3 5 8 13 21 34 ...
1+1 1+2 2+3 3+5 5+8 8+13 13+21

Als we een lijn 
trekken tussen de 
tegengestelde hoeken 
van de vierkanten, 
krijgen we deze spiraal

34
21

13
8

5
3

21
1 
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Positieve en  
negatieve getallen
Positieve getallen zijn alle getallen die groter zijn dan nul. 
Negatieve getallen zijn kleiner dan nul en er staat altijd 
een minteken (−) voor.

Voor negatieve getallen 

staat een ‘−’. Voor 

positieve getallen staat 

meestal niets.

NEGATIEVE GETALLEN

Wat zijn positieve en negatieve getallen?

−1−2−3−4−5−6−7−8−9−10

Als we getallen op een getallenlijn zetten, zoals 
op deze wegwijzer, dan zien we dat negatieve 

getallen steeds verder terugtellen terwijl positieve 
getallen steeds groter worden.

Negatieve getallen zijn getallen 
kleiner dan nul. In sommen zetten 

we ze soms tussen haakjes, zo (−2), 
dan zijn ze makkelijker te lezen.

Ga naar links 
om vanaf nul 

terug te 
tellen

Optellen en aftrekken van positieve en negatieve getallen
Hier volgen een paar eenvoudige regels om te gebruiken bij het optellen en 
aftrekken van positieve en negatieve getallen. Hoe ze werken, kunnen we 
laten zien op onze getallenlijn.

Om een positief getal op te 
tellen, gaan we naar rechtsEen positief getal optellen

Als we een positief getal ergens bij 
optellen, gaan we op de getallenlijn naar 
rechts. 
2 + 3 = 5

Een negatief getal aftrekken
Om een negatief getal ergens van af 

te trekken, gaan we op de getallenlijn ook 
naar rechts. Dus −3 aftrekken van 2 is 
hetzelfde als 2 + 3. 
2 − (−3) = 5

Om een negatief getal af te 
trekken, gaan we naar rechts

−5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5

−5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5
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Op en neer
Positieve en negatieve getallen 
worden wel gebruikt in hoge 
gebouwen. Verdiepingen onder 
de begane grond hebben vaak 
negatieve getallen.

REKENEN IN HET ECHT

0
POSITIEVE GETALLEN

Gewoonlijk zetten we niets 
voor positieve getallen. Dus 

als je een getal ziet zonder teken 
ervoor, dan is het positief.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Om een positief getal af te 
trekken, gaan we naar links

Om een negatief getal op te 
tellen, gaan we naar links

Ga naar rechts om vanaf nul door te tellen

Nul (0) is niet positief en 
niet negatief. Het is het 

scheidingspunt tussen de positieve 
en de negatieve getallen.

Een positief getal aftrekken
Nu trekken we een positief getal 

ergens van af. Om 3 van 2 af te trekken 
gaan we naar links. 
2 − 3 = −1

Een negatief getal optellen
Als we een negatief getal ergens bij 

optellen, krijgen we dezelfde uitkomst als 
een positief getal ergens van aftrekken. 
Dus voor 2 plus −3, gaan we naar links.  
2 + (−3) = −1

Positief blijven
Gebruik een getallenlijn om deze 
sommen op te lossen.

PROBEER HET EENS

7 − (−3) = ?

−4 + (−1) = ?

7 + (−9)  = ?

−2 − (−7)  = ? 

Antwoorden op bladzijde 319

−5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5

−5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Getallen  
vergelijken
Vaak willen we weten of een getal hetzelfde is als, of kleiner is  
of groter is dan een ander getal. We vergelijken dan getallen.

Kleiner dan
Nu bestaat de 

bovenste rij uit vijf cakejes 
en de onderste uit zes. 
Dus het aantal van de 
bovenste rij is kleiner dan 
dat van de onderste rij.

Gelijk aan
Kijk eens naar dit 

bakblik met cakejes. 
Iedere rij bestaat uit vijf 
cakejes. Dus het aantal 
van de ene rij is gelijk aan 
dat van de andere rij.

Goter dan
Nu bestaat de 

bovenste rij uit vijf cakejes 
en de onderste uit drie.  
Dus het aantal van de 
bovenste rij is groter dan 
dat van de onderste rij.

Meer, minder of evenveel?
Als we in het dagelijks leven hoeveelheden vergelijken, dan gebruiken 
we woorden als meer, minder, groter, kleiner, evenveel en dergelijke.  
Bij het rekenen zeggen we dat een getal of hoeveelheid groter is dan, 
kleiner is dan of gelijk is aan een ander getal of hoeveelheid.

De bovenste rij bestaat 
uit meer cakejes

De bovenste rij bestaat 
uit minder cakejes

Het aantal cakejes 
van iedere rij is 
hetzelfde

GELIJK 
AAN

GROTER 
DAN

KLEINER 
DAN

We gebruiken 

vergelijkingssymbolen om de 

relatie te laten zien tussen 

twee getallen.
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PROBEER HET EENS

Antwoorden op bladzijde 319

Het gebruik van symbolen
We gebruiken deze tekens, vergelijkingssymbolen, 
als we aantallen of hoeveelheden vergelijken. 

Is gelijk aan
Dit symbool betekent  

‘is gelijk aan’.  
Dus 90 + 40 = 130 betekent  
‘90 + 40 is gelijk aan 130’.

Groter dan
Dit symbool betekent  

‘is groter dan’.
Dus 24 > 14 betekent  
‘24 is groter dan 14’.

Kleiner dan
Dit symbool betekent  

‘is kleiner dan’.
Dus 11 < 32 betekent  
‘11 is kleiner dan 32’. 

Significante cijfers 
De significante cijfers van een getal zijn de cijfers die de grootste 
betekenis hebben voor de nauwkeurigheid van de waarde. Ze zijn 
erg nuttig als we getallen vergelijken.

Hier heb je een 
geheugensteuntje voor de drie 
symbolen:

Is gelijk aan

Is groter dan

Is kleiner dan

Significantste 
cijfer

Het smalste deel 
van het symbool 
wijst naar het 
kleinste getal

1 4 0 4

1 4 0 4  1 1 3 3

Op een na 
significantste 

cijfer

Minst 
significante 
cijfer

Het op een na 
significantste cijfer van 
dit getal is groter

Op twee na 
significantste 
cijfer

De significantste
cijfers zijn hetzelfde

Dit getal heeft vier 
cijfers. Het 

significantste cijfer is 
dat met de hoogste 
positiewaarde, dan het 
volgende, tot het minst 
significante cijfer. 

Vergelijk 1404 
met 1133. De 

positiewaarden van 
de significantste cijfers 
zijn gelijk, daarom 
vergelijken we nu de op 
een na significantste 
cijfers.

Het op een na 
significantste cijfer 

van 1404 is groter dan 
dat van 1133. Dus 1404 
is het grootste getal van 
de twee.

Welk symbool?
Vul deze voorbeelden aan 
door er een van de drie 
symbolen in te zetten die je 
net hebt geleerd. 

 5123 ? 10.221

 −2 ? 3

 71.399 ? 71.100

 20 – 5 ? 11 + 4

T EHD

 1    4    0     4 
1 1 3 3
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Getallen 
ordenen
Soms moeten we hele rijen getallen vergelijken 
zodat we ze op volgorde kunnen zetten. 
Daarvoor gebruiken we wat we hebben geleerd 
over positiewaarde en significante cijfers. 

We zetten de kandidaten en het aantal 
stemmen dat ze behaalden in een 

tabel, zodat we de positiewaarde van hun 
significantste cijfers kunnen vergelijken.

Cyberstad heeft 
burgemeesters-

verkiezingen gehouden. 
Wij moeten de kandidaten 
ordenen naar het aantal 
stemmen dat ze kregen.

Dan kijken we naar de significantste cijfers. 
Alleen het aantal van Krog heeft een cijfer in 

de tienduizendenkolom. Zijn aantal is dus het 
hoogst en we zetten hem in een nieuwe tabel 
bovenaan.

Als we de op een na significantste getallen 
bekijken, dan zien we dat Moop en Jeek 

hetzelfde cijfer bij de duizenden hebben staan. 
We vergelijken daarom het op twee na 
significantste cijfer. Dat van Moop is groter.

We gaan door met het vergelijken van de 
cijfers in de positiewaardekolommen totdat 

de lijst klaar is en de aantallen stemmen van 
het grootste tot het kleinste onder elkaar staan. 
Krog is de nieuwe burgemeester!

Xoon
912

stemmen

Het 
significantste 

cijfer staat 
helemaal 

links

H T EDTD

1 0 4 2 3
5 2 3 4
5 1 2 1

9 1 2
4 4 4

4 5

Krog

Moop

Jeek

Xoon

Flug 

Zeet

Zeet
45
stemmen

H T EDTD

1 0 4 2 3
5 2 3 4
5 1 2 1

Krog

Moop

Jeek

H T EDTD

1 0 4 2 3Krog

H T EDTD

9 1 2
4 5

5 2 3 4
4 4 4

1 0 4 2 3
5 1 2 1

Xoon

Zeet

Moop

Flug

Krog 

Jeek

STEM 
KROG!
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Oplopende en aflopende volgorde
Als we zaken op volgorde zetten, willen we soms met 
het grootste getal beginnen en soms met het kleinste.

PROBEER HET EENS

De rekentoets 
bestond uit 100 

vragen. Amira had er  
94 goed, Bella 45, 
Claudia 61, Danny 35, 
Ethan 98, Fiona 31, 
Greta 70 en Harry 81. 

NAAM LEEFTIJD 

Rob (ik!) 9 

Mama 37

Sjakie het ratje 1

Papa 40

Opa 67

Beau de hond 7

Oma 68

Oom Daan 35

Anna (mijn zus) 13

Bella de kat 3

Als we de scores van 
de laagste tot de 

hoogste op een rij zetten, 
noemen we het een 
oplopende volgorde.

98

94

81

70

61

45

35

31

31

35

45

61

70

81

94

98

O
PL

O
PE

N
D

E 
V

O
LG

O
RD

E

A
FL

O
PE

N
D

E 
V

O
LG

O
RD

E

Zeet
45
stemmen Moop

5234
stemmen

Flug
444

stemmen
Krog

10.423stemmen

Jeek 5121stemmen

Als de scores van de 
hoogste tot de laagste 

op een rij worden gezet, 
noemen we dit een 
aflopende volgorde.

Alles in orde
Hoe goed kun jij ordenen? Zet dit lijstje 
leeftijden in aflopende volgorde. 
Waarom maak je niet zo’n lijstje van je 
vrienden of familie? Die kun je ordenen 
op grond van leeftijd, lengte, 
verjaardag of hoe dan ook.

Antwoorden op bladzijde 319
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Zo’n beetje gelijk

Snel tellen
In het dagelijks leven hoeven we vaak niet iets precies te tellen. 
Het is voldoende als we een idee hebben van hoeveel dingen het 
zijn of hoe groot iets is. 

Schatten is iets vinden 

dat bijna het juiste 

antwoord is. 

Deze drie bakjes aardbeien zijn 
precies even duur, maar er zitten 

verschillende aantallen aardbeien in.

Is gelijk 
Het symbool dat we 

gebruiken als twee dingen 
gelijk aan elkaar zijn, 
kennen we al.

Is bij benadering gelijk
Dit symbool gebruiken we voor dingen 

die bijna gelijk zijn. Bij het rekenen zeggen 
we dat ze bij benadering gelijk zijn. 

We hoeven ze echt niet te tellen, 
we zien zo wel dat in het derde 

bakje meer aarbeien zitten dan in de 
andere twee. Je kunt dus het best het 
derde bakje kopen.

Schatten
Als we iets meten of uitrekenen, hoeven we soms de 
exacte uitkomst helemaal niet te weten – een ruwe 
schatting is vaak goed genoeg. 

Bakje  
aardbeie

n

€ 1,=

Vergelijk de bakjes en schat 
in welk bakje de meeste 
aardbeien zitten


