
Tafels Vermenigvuldigen
en delen tot 1000

Inhoud Kaart

1. Instaptoets
 • Dit kan ik al. 1

2. Vermenigvuldigen
 • Vermenigvuldigen. Wat herken je? 2
 • Vermenigvuldigen met tientallen. 3
 • Welk getal wordt gezocht? 4
 • Vermenigvuldigen in twee stappen. 5
 • Oefen de vermenigvuldiging in twee stappen. 6
 • Reken goed uit. 7
 • Door te vermenigvuldigen bouw je de muur op. 8
 • Wat zijn de uitkomsten? 9
 • Welke getallen zoeken de kinderen? 10
 • Hoe ver springen de kinderen? 11
 • Lengtematen – zoekplaat. 12
 • Hoe lang is het? 13
 • Lekker! Reken de ingrediënten uit. 14

3.  Delen
 • Streep de delers door, waar je het deeltal 
    niet door kunt delen. 15
 • Welke getallen zijn . . .? 16
 • Welke getallen kun je niet door het aangegeven getal delen? 17
 • Delen. Wat herken je? 18
 • Delen in twee stappen. 19
 • Wat is het antwoord? 20
 • Hoeveel weegt er één? 21
 • Olympiade verspringen. Hoe ver springen de dieren? 22
 • Dit is delen met “rest”. 23
 • Een klontje suiker weegt 3g. Hoeveel zitten erin? 24

4.  Opgaven – van alles wat!
 • Reken uit in de richting van de pijl. 25
 • Welke horen bij elkaar? Verbind de hokjes. 26
 • Vul <, > of = in. 27
 • Vermenigvuldigslang. Reken uit van kop tot staart. 28
 • Wat heeft de ijsbeer in zijn buik? 29
 • Zoek de goede antwoorden. 30

5.  Eindtoets
 • Dit heb ik geleerd. Deel 1. 31
 • Dit heb ik geleerd. Deel 2. 32
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