
Nieuwsbrief Rekenen 

 Getal & Ruimte Junior – Groep 7 Blok 1 

 

Deze maand worden de vaardigheden uit groep 6 nog eens geoefend. 

Uw kind herhaalt: 

• Hoofdrekenen met de voorrangsregels 

• Optellen en aftrekken tot 100.000 

• Gelijknamige breuken optellen en aftrekken over de hele 

• Breuken vermenigvuldigen en delen 

• Meten en rekenen met lengtematen, gewicht en inhoud 

• Omtrek en oppervlakte berekenen 

• Geldbedragen optellen en aftrekken tot 1000 euro 

 

In de klas komt het volgende aan de orde:  

• Hoofdrekenen met de rekenregels in opgaven, zoals 25 – 200 : 50 

 
• Cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De kinderen 

controleren hun antwoord aan de hand van een schatting met passende 

getallen.  

 



• Gelijknamige breuken optellen en aftrekken over de hele.  

 
• Breuken vermenigvuldigen en delen. 

 
• Berekenen van oppervlaktes. Kinderen leren de schrijfwijze van een 

oppervlaktemaat. 

 
  



• Kinderen leren tijdsduur uitrekenen en toe te passen. Ook leren ze de 24-

uursklok. 

 
• Bij het rekenen met euromunten en biljetten wordt extra aandacht besteed aan 

gepast betalen, geld wisselen en teruggeven. 

 
 

  



Tips voor thuis  

• Oefen de waarde van grote getallen door grote getallen te zoeken in 

nieuwsberichten en samen te bespreken wat de waarde van dat getal is.  

• Oefen rekenen met inhoud en gewichten door bijvoorbeeld samen te koken of 

te bakken. 

• Oefen het klokkijken door regelmatig aan uw kind te vragen hoe laat het is. Of 

hoe lang bijvoorbeeld zijn of haar favoriete programma duurt. Voor extra hulp 

kunt u onderstaande afbeelding gebruiken. 
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Deze maand leert uw kind: 

• Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken tot een hele. 

• Een heel getal delen door een breuk. 

• De schaallijn gebruiken en op schaal werken. 

 

In de klas komt aan de orde: 

• Kinderen leren breuken vergelijken en optellen en aftrekken van niet 

gelijknamige breuken. 

 

 
 

• Kinderen leren delen door een breuk. 

 



• Kinderen leren een schaallijn gebruiken en op schaal te werken. 

 
 

 

Tips voor thuis: 

• Oefen met ongelijknamige breuken en breuken delen door iets in huis in 

verschillende stukken te verdelen. Bijvoorbeeld een reep chocola in twee 

helften, waarbij één van de helften weer in twee verdeeld wordt: 

(
1

4
 + 

1

4
 + 

1

2
 = 1). 

• Oefen met schaal door uw huis na te tekenen. Meet de muren op de 

tekening en meet de muren dan in het echt. 

 

 



Nieuwsbrief Rekenen 

 Getal & Ruimte Junior – Groep 7 Blok 3 

 

Deze maand leert uw kind: 

• Rijgend en cijferend optellen en aftrekken van decimale getallen. 

• Decimale getallen vermenigvuldigen met een getal tot 10 en 

vermenigvuldigen en delen door 10, 100 en 1000. 

• Tijdsduur berekenen in seconden en rekenen met honderdsten van een 

seconde. 

 

In de klas komt aan de orde: 

• Kinderen leren (cijferend) optellen en aftrekken van decimale getallen . 

 

 
 



• Kinderen leren decimale getallen vermenigvuldigen met en delen door 

10, 100 en 1000. 

 
 

• Kinderen leren de tijdsduur uitrekenen in (honderdsten van) seconden. 

 
 

Tips voor thuis: 

• Oefen samen de kommagetallen door een sportwedstrijd te kijken en de 

tijden van de sporters op te schrijven. Laat uw kind zeggen welke sporter 

gewonnen heeft. Bijvoorbeeld: 1,40 minuten – 1,15 minuten – 1,32 

minuten.  

• Deze oefening kan gecombineerd worden met het oefenen van tijdsduur 

in seconden. Kijk nog eens naar de tijden van de sportwedstrijd. Kan uw 

kind ook zeggen met hoeveel seconden de sporter gewonnen heeft? 
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Deze maand leert uw kind: 

• Werken met procenten als 
1

100
 deel en percentages uitrekenen. 

• Een verhouding als een percentage schrijven en rekenen met 

percentages en verhoudingen. 

• Oppervlakten omrekenen naar een andere maateenheid en rekenen met 

de maten hectare, are en centiare. 

 

In de klas komt aan de orde: 

• Kinderen leren procenten als 
1

100
 deel en percentages uitrekenen. 

  

 
 

• Kinderen leren een verhouding als een percentage schrijven. 

 
 

  



• Kinderen leren oppervlakten omrekenen en oppervlaktematen zoals ha, 

are en ca. 

 
Tips voor thuis: 

• Oefen samen de breuken en percentages in de vorm van een 

memoryspel: Schrijf op setjes van twee papiertjes een percentage en een 

breuk als het deel dat erbij hoort, bijvoorbeeld ‘10%’ en ‘
1

10
 deel’.  Alle 

papiertjes worden op de kop op tafel gelegd. Om de beurt draaien jullie 

twee blaadjes om. Horen de blaadjes bij elkaar, dan mag diegene ze 

houden. Zo niet, dan worden de blaadjes weer omgedraaid en is de 

ander aan de beurt. Degene met de meeste setjes wint het spel. 

• Oefen omrekenen van oppervlakten door steeds een oppervlakte te 

noemen en die dan te laten omrekenen naar een andere oppervlakte. 

Bijvoorbeeld: 600 dm2 = … m2, 300 m2 = … dm2, 1 km2 = … dam2. 

• Hulpje om het metrieke stelsel te onthouden: 
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Deze maand leert uw kind: 

• Decimale getallen cijferend vermenigvuldigen met en delen door een 

heel getal. 

• De prijs berekenen bij een stijging en een daling met een aantal 

procenten. 

• Wat loodrecht en evenwijdig is en hoe een doorsnede van figuren 

eruitziet. 

 

In de klas komt aan de orde: 

• Kinderen leren decimale getallen cijferend vermenigvuldigen en delen, 

zoals 2,7 x 4 en 3,48 : 4. 

 
  

  



• Kinderen leren de prijs berekenen bij een stijging en daling met een 

aantal procenten. 

 
• Kinderen leren wat loodrecht en evenwijdig is en hoe de doorsnede van 

figuren eruitziet. 

 
Tips voor thuis: 

• Oefen vermenigvuldigen van decimale getallen in de vorm van een spel: 

Maak een aantal kaarten met op de helft een decimaal getal en op de 

andere helft een heel getal. Leg de kaarten omgekeerd op tafel. Om de 

beurt pakt iemand twee kaarten, deze vormen samen een 

vermenigvuldiging. Degene die als eerste het goede antwoord weet, wint 

de kaarten. Wie uiteindelijke de meeste kaarten heeft, wint het spel. 

• Oefen prijsstijging/daling door prijzen van afgeprijsde artikelen in 

bijvoorbeeld folders of winkels te bekijken. Laat de ‘nieuwe’ prijs 

berekenen. 

• Oefen doorsnedes door fruit of groente te pakken en daar een 

doorsnede van te (laten) tekenen. Snijd het fruit of groente doormidden 

en vergelijk dit met de getekende doorsneden. 
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Deze maand leert uw kind: 

• Cijferend delen met een decimaal getal als uitkomst. 

• Het gemiddelde berekenen van een aantal getallen. 

• Inhoud berekenen met de rekenregel lengte x breedte x hoogte en 

rekenen met inhoudsmaten. 

 

In de klas komt aan de orde: 

• Kinderen leren cijferend delen zoals 10:4, waarbij het antwoord een 

decimaal getal wordt. 

 
• Kinderen leren het gemiddelde berekenen van een aantal getallen. 

 
• Kinderen leren de inhoud berekenen met de rekenregel lengte x breedte 

x hoogte en rekenen met inhoudsmaten. 



 

 
 

Tips voor thuis: 

• Oefen samen cijferend delen door geld te laten verdelen. Zorg ervoor dat 

er bijvoorbeeld 3 euro is in verschillende munten en verdeel dit over 2 

personen. Controleer of het bedrag juist is. 

• Oefen het gemiddelde door met zijn tweeën met een dobbelsteen te 

gooien. De een gooit tien keer met een dobbelsteen. De ander turft het 

aantal keer dat een vooraf gekozen getal gegooid wordt en rekent het 

gemiddelde van de worpen uit. Daarna worden de rollen omgedraaid. 

Herhaal dit een aantal keer.  



• Oefen lengte x breedte x hoogte door met blokjes een vierkant of 

rechthoekig bouwsel te maken. Tel het aantal blokjes en bereken de 

inhoud aan de hand van de rekenregel. Controleer het. Laat als uitdaging 

een aantal blokjes weg van het vierkant of rechthoek.  
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Deze maand leert uw kind: 

• Breuken als decimale getallen schrijven en decimale getallen als breuk 

schrijven. 

• Breuken vereenvoudigen en (samengestelde) breuken met elkaar 

vermenigvuldigen. 

• Rekenen met samengestelde eenheden. 

 

In de klas komt aan de orde: 

• Kinderen leren breuken schrijven als decimale getallen en decimale 

getallen als breuk schrijven. 

 
 

  



• Kinderen leren breuken zoals 
3

4
 x 

1

6
 en samengestelde breuken zoals  

2
1

2
 x 1

1

4
 met elkaar vermenigvuldigen. 

 
 

• Kinderen leren rekenen met samengestelde eenheden zoals kilometer 

per uur. 

 
 

Tips voor thuis: 

• Oefen samen de decimale getallen door steeds een ander decimaal getal 

op te schrijven, bijvoorbeeld 0,5 – 0,25 – 0,20 – 0,125 – 0,10. Laat uw 

kind bij deze getallen breuken bedenken of opschrijven die gelijk zijn aan 

het decimaal getal.  

• Oefen samen de breuken door een breuk te noteren, bijvoorbeeld 
16

40
. 

Laat uw kind binnen 1 minuut zoveel mogelijk gelijkwaardige breuken 

opschrijven. Bekijk de gelijkwaardige breuken en bekijk steeds met welk 

getal de teller en noemer vermenigvuldigd of gedeeld zijn. 

• Oefen samengestelde eenheden door te laten uitrekenen hoeveel je 

verdient als je per uur bijvoorbeeld 5 euro verdient. Een werkdag heeft 8 

uur. Hoeveel verdien je met twee uur werken? Hoeveel met een halve 

dag/hele dag werken? En hoeveel verdien je in een week?  
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Deze maand leert uw kind: 

• Decimale getallen optellen bij en aftrekken van hele getallen en hele en 

decimale getallen cijferend vermenigvuldigen en delen. 

• Cijferend vermenigvuldigen en delen met twee decimale getallen. 

• Schaduwen tekenen door een lichtstraal te tekenen en werken met 

schaduwen en verhoudingen. 

 

In de klas komt aan de orde: 

• Kinderen leren gehele getallen en decimale getallen optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen, zoals 12 + 8,77 en 21 : 1,5. 

 
• Kinderen leren vermenigvuldigen en cijferend delen van decimale 

getallen, zoals 15,6 : 1,3. 

 
 



• Kinderen leren schaduwen tekenen en werken met schaduwen en 

verhoudingen. 

 
 

 

Tips voor thuis: 

• Oefen samen het optellen van de decimale getallen in de vorm van een 

spel: Maak een aantal kaartjes met verschillende decimale getallen erop. 

Draai deze om. Om en om pakken jullie twee kaartjes. Wie twee kaartjes 

heeft die samen het getal 1 vormen, mag deze kaartjes houden. Wie 

uiteindelijk de meeste kaartjes heeft, wint het spel. 

• Oefen cijferend vermenigvuldigen en delen door regelmatig samen een 

berekening te maken op papier. Vermenigvuldigingen en delingen die te 

moeilijk zijn, legt u aan de kant. Zijn deze sommen na een tijdje niet 

meer moeilijk? 

• Oefen thuis met schaduwen door een klein object op een vel papier te 

zetten en met een zaklamp of bureaulamp hierop te richten.  Teken dan 

deze schaduw op het vel papier. Houd nu de lamp hoger/lager en teken 

de nieuwe schaduw met een andere kleur. 
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Deze maand leert uw kind: 

• Het percentage van een prijsstijging en een korting uitrekenen. 

• Verkort cijferend delen, ook met een decimaal getal als uitkomst. 

• Informatie aflezen en interpreteren bij lijngrafieken en werken met 

meerdere lijnen in een grafiek. 

 

In de klas komt aan de orde: 

• Kinderen leren het percentage van een prijsstijging of korting uitrekenen. 

 
• Kinderen leren verkort cijferend delen en doordelen achter de komma. 

 



• Kinderen leren informatie aflezen en interpreteren bij lijngrafieken en 

werken met meerdere lijnen in een grafiek. 

 
 

Tips voor thuis: 

• Oefen samen de percentages door reclamefolders door te nemen. Laat 

uw kind in de reclamefolders zoeken naar ‘van…/voor…’ korting. Laat uw 

kind uitrekenen welke aanbiedingen in de buurt van bijvoorbeeld 10% of 

20% korting liggen.  

• Oefen cijferend delen door uw kind een getal te laten noemen tot 100. U 

bedenkt een tafel waarin dit getal voorkomt en noemt deze. Uw kind 

deelt in zijn hoofd zijn getal door uw getal en geeft het antwoord. Klopt 

dit? Dan wisselen de rollen. Noemt iemand een getal dat in geen enkele 

tafel voorkomt, dan zegt de ander ‘stop’ en moet er een ander getal 

bedacht worden. 

• Oefen met grafieken door samen met uw kind op het internet te zoeken 

naar de gemiddelde temperatuur in Nederland in de afgelopen maanden 

van dit jaar. Schrijf deze gegevens in een tabel en maak hier een 

lijngrafiek van. Kijk dan wat de temperatuur van ‘vandaag’ is en plaats 

een punt in de grafiek voor deze temperatuur. Zit deze temperatuur 

boven of onder het gemiddelde? En volgende week? En volgende 

maand?  

 


