
 

 

  

  

  

 

Oppervlakte: lengte x breedte 

Omtrek: alle zijden bij elkaar opgeteld 

Inhoud: lengte x breedte x hoogte 

 

Gemiddelde: alle 

getallen bij elkaar 

optellen en delen 

door het aantal 

dingen dat je bij 

elkaar hebt 

opgeteld 

Breuken 

Als je breuken wilt 

optellen of aftrekken, 

moet je ze 

gelijknamig maken: 

De onderste getallen 

moeten hetzelfde 

worden. 

Het rijtje van km naar mm kun je onthouden met het 

ezelsbruggetje: Kan Het Dametje Met De Centimeter Meten? 

Km     Hm     Dam     M       Dm  Cm Mm 

Ieder stapje naar rechts komt er een nul bij of schuift de 

komma een plekje naar rechts. Ieder stapje naar links gaat er 

een nul af of schuift de komma een plekje naar links. 

Voor het lijstje van de gewichtsmaten en inhoudsmaten kun je 

hetzelfde rijtje gebruiken, alleen wordt de m (meter) dan 

vervangen door g (gram) of l (liter) 

Maar let op!  : Bij oppervlaktematen (m2) gaan er per stapje 2 

nullen bij of af en bij inhoudsmaten (m3) gaan er per stapje 3 

nullen bij of af.  

Een jaar heeft 52 weken en vier kwartalen. Ieder kwartaal 

heeft dus 13 weken.  

Een jaar heeft 365 dagen. Een dag (en nacht) bestaat uit 24 

uur. In een uur zitten (60 x 60) 3600 seconden 

Maanden van het jaar  

Januari  31 

Februari 28/29 

Maart  31 

April  30 

Mei  31 

Juni  30 

Juli  31 

Augustus 31 

September 30 

Oktober 31 

November 30 

December 31 

 

 

 

 

 

Verhouding-breuk-kommagetal-procent 

1 op de 3 is hetzelfde als 1/3 .  Om te weten welk percentage hierbij hoort, kan ik er een 

verhoudingstabel van maken en het onderste getal naar (ongeveer) 100 brengen, want 

procent betekent niks anders dan ‘van de 100’. 

 1 33        1/3 is dus ongeveer 33/100, dus ongeveer 33 procent. 

 3 99 (= bijna 100) 

Een breuk waarbij het onderste getal  10 of 100 in de noemer heeft, kan ik ook makkelijk 

naar een kommagetal omzetten. Een breuk met tienden heeft 1 cijfer achter de komma, 

een breuk met honderdsten heeft 2 cijfers achter de komma.  

Voorbeeld: 33/100 schrijf ik als 0,33,  6/10 schrijf ik als 0,6 en 8/100 schrijf ik als 0,08 

      1 liter is hetzelfde als 1 dm3 


