
Tafels 1 t/m 10
Vermenigvuldigen
en delen
Inhoud Kaart

1. Instaptoets 
 • Dit kan ik al. 1

2. Van optellen naar vermenigvuldigen
 • Skatebaan – zoekplaat. 2
 • Tel de wielen. 3
 • Maak de keersommen. 4
 • Schrijf de keersom op. 5

3.  Tafels van vermenigvuldiging
 • Hoeveel benen heeft ieder spook? 6
 • Hoeveel eieren zijn er? 7
 • Hoeveel vingers zie je? 8
 • Hoeveel kinderen zitten er in de trein? 9
 • Teken steeds drie stippen op een rij. 10
 • Hoeveel stippen hebben de lieveheersbeestjes samen? 11
 • Hoeveel fl esjes zitten er in de kratten? 12
 • Hoeveel punten hebben de sterren samen? 13
 • Hoeveel dagen duurt het nog?  14

4.  Gemixte tafelsommen
 • Welke getallen zitten niet in de tafel? Streep ze door. 15
 • Welke tafelsom zie je? Schrijf hem op. 16
 • Hoeveel stippen zie je? Schrijf de tafelsom op. 17
 • Schrijf bij de stippen steeds twee keersommen op. 18
 • Schrijf de keersom op. 19
 • Vul de buursommen in en reken uit. 20
 • Vul de tabellen in. 21

5.  Delen
 • Verdeel de bonbons in gelijke aantallen. 22
 • Verdeel de stippen in . . .  en schrijf de deelsom op. 23
 • Schrijf de deelsom op. 24
 • Schrijf eerst de deelsom op en reken dan uit. 25
 • Vul de tabellen in. 26
 • De rest in de aanhanger! Reken uit. 27
 • Zoek het antwoord met tussenstappen. 
    Let op de afbeeldingen! 28

6.  Vermenigvuldigen en delen
 • Welk getal past in beide sommen?  29
 • Schrijf de 2 keer- en de 2 deelsommen op. 30
 • Vul de ontbrekende getallen in.  31

7.  Eindtoets
 • Dit heb ik al geleerd. 32
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