
Oriënteren en rekenen 
tot 1 000

Inhoud Kaart

1. Instaptoets 
 • Dit kan ik al. Deel 1. 1
 • Dit kan ik al. Deel 2. 2

2. Getallen tot 1000
 • Schrijf het getal op. 3
 • Op de snelweg. Hoeveel kilometer is het nog? 4
 • Hoe spreek je de getallen uit? Let op, hoe je ze moet schrijven. 5
 • Getallen gooien: Schrijf het hoogste en het laagste getal op. 6

3. Getalreeksen
 • Welke getallen ontbreken er? 7
 • Bij welke getallen staan de vlaggen? 8
 • Waar staan de bloemen? Welke getallen liggen ertussen? 9
 • Zoek het dichtstbijzijnde tiental op. 10
 • Zoek het dichtstbijzijnde honderdtal op. 11
 • Zet de getallen in de goede volgorde. 
    Begin met het kleinste getal. 12
 • Afronden. Zoek het dichtstbijzijnde honderdtal op.   13

4.  Optellen en aftrekken tot 1000
 • De duizend vriendengroep. Aanvullen tot 1000. 14
 • Reken uit. 15
 • Vrachtauto’s met rekenopgaven. 16
 • Optellen en tekenen. Plaatswaarde. 17
 • Optellen van tientallen. 18
 • Optellen stap voor stap. 19
 • Aftrekken stap voor stap. 20
 • Optellen: schrijf op. Plaatswaarde. 21
 • Aftrekken: schrijf op. Plaatswaarde. 22

5. Gemixte opgaven.
 • Maak van de plusvis een minvis en reken het antwoord uit. 23
 • Treinreis – zoekplaat. 24
 • Onderweg met de trein. 25
 • Som-aquarium. Reken de som van de cijfers van een getal uit. 26
 • Maak de reeks af! 27
 • Ik neem een getal in mijn gedachte . . .  28
 • Schat eerst en reken daarna precies uit. 29
 • Sterrenvraag. 30

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