
Rekenbundel 20/4 – 24/4 

Kommagetallen 

 
JOEPIE! Deze week starten we aan de kommagetallen!  

Nieuwe leerstof vraagt voor extra inzet. Daarom is het vanaf  deze week de 

bedoeling dat je elke dag de oefeningetjes maakt die wij voor jullie hebben  

samengesteld. Lees onder elke dag heel goed wat je moet doen en los de 

oefeningen op. Ben je helemaal klaar met de oefeningen van de dag? Trek dan 

een foto van je antwoorden en stuur ze door naar 

basis4deleerjaarhoogstraat@zavobasis.be  

 

 

Heb je  vraagjes bij bepaalde oefeningen, dan kan je elke dag deelnemen aan 

het vragenrondje via Google Meet. De uren staan per dag in het bundeltje 

vermeld.   

 

 

Heel veel succes en tot snel (via Google Meet)!  

 

Groetjes 

De juffen

mailto:basis4deleerjaarhoogstraat@zavobasis.be


Je krijgt eerst nog even de uitleg van de kommagetallen. Hier kan je naar 

teruggrijpen tijdens het maken van de oefeningen.   

IN HET ECHT 

!LET GOED OP! 

Alles na de komma 

krijgt een kleine 

letter (deze zijn 

nieuw):  

tienden = t 

honderdsten = h 

duizendsten = d 

Alles voor de komma 

krijgt een grote 

letter (deze ken je 

al):  

tientallen = T 

honderdtallen = H 

duizendtallen = D 

 

 

HEEL BELANGRIJK,  

dit moet je eigenlijk vanbuiten studeren! 

Ieder kommagetal is een koppeltje, namelijk met een 

breuk. Die horen ALTIJD samen. 

1t = 1/10 = 0,1 

1h = 1/100 = 0,01 

1d = 1/1000 = 0,001 

Voorbeeldje:  

3,2 = 32/10 (1 plekje na de komma zijn tienden) = 32t 

Voorbeeldje:  

4,28 = 428/100 (2 plekjes na de komma zijn honderdsten) 

= 428h 

 

 



 

 

 

 

  

Je maakt je kommagetal niet 

groter of kleiner door de nulletjes 

NA de komma aan te vullen of 

weg te laten. 

Voorbeeld:  

1,2 = 1,20 = 1,200 

DIT MAG NIET: 

1,2 = 1,02  

Dit klopt niet ➔ de 2 waren eerst 

tienden en nu zijn het 

honderdsten geworden. Dit mag 

dus NIET! 



 

 

 

 Om een breuk naar een 

kommagetal om te 

zetten, moet je gebruik 

maken van noemer 

10,100 of 1000.  

Een andere noemer 

gaat niet. Daarvoor heb 

je eerst een 

gelijkwaardige breuk 

nodig. 

 

Voorbeeld:  

5/10 = 5t = 0,5 

(tienden is 1 plekje na 

de komma) 

24/30 = 8/10 (:3) 

= 8t = 0,8 

(tienden is 1 plekje na 

de komma) 



 

 

 

 

 

Tot op gehelen (geen 

kommagetallen) 

 

Tot op tienden 

1 plekje na de komma 

 

Tot op honderdsten 

2 plekjes na de komma 

 

Tot op duizendsten 

3 plekjes na de komma 

TIP: vind je dit moeilijk? 

Verstop dan eventjes de 

komma en tover die dan 

weer terug. 

 

 

Om kommagetallen te 

vergelijken en te ordenen, 

MOET je ze eerste EVENLANG 

maken NA de komma.  

 

Als ik 0,12 en 0,1 wil gaan 

vergelijken, maak ik ze dus 

eerst even lang na de 

komma. 

 

DUS:  

0,12 en 0,10 

0,12 > 0,10 

 

0,12 



Ma 20/4: Kommagetallen tot 0,1 

Stap 1: Bekijk de filmpjes die klaarstaan op Bingel.  

- Filmpje 1: Kommagetallen tot d voorstellen. Bekijken van het begin tot 1:54 en van 4:17 tot 

4:30 

- Filmpje 2: Kommagetallen tot d. Bekijken van het begin tot 0:36 

Stap 2: Maak de oefeningen. Grijp zeker terug naar de uitleg hierboven als je iets niet 

begrijpt.  

 

 

1. Vul aan wat ontbreekt 



2. Splits of stel weer samen. Gebruik de positietabel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rangschik de getallen zoals gevraagd.  

Kijk eerst naar de gehelen. Zijn er getallen met hetzelfde geheel? Kijk dan naar het cijfer na 

de komma.  

 

 

 



4. Vul de getallenassen verder aan.  

Tip: maak ook van de gehelen al een kommagetal door er …,0 achter te schrijven.  

  

5. Rond af op een geheel  

 

 

 

 

 

 

VRAGEN? Volg het vragenrondje op Google Meet om 15u! (Het 

vragenrondje van vandaag is verplicht!) 



Di 21/4: Kommagetallen tot 0,01 

Stap 1: Bekijk het filmpjes dat klaarstaat op Bingel.  

- Filmpje 1: Kommagetallen tot d voorstellen. Bekijken van 1:54 tot 3:05  en van 4:30 tot 4:47   

Stap 2: Maak de oefeningen. Grijp zeker terug naar de uitleg hierboven als je iets niet 

begrijpt. 

 

1. Noteer de cijfers in de tabel zoals in het voorbeeld.  

 

2. Wat is de waarde van het vetgedrukte cijfer?  

Belangrijk: getallen voor de komma worden genoteerd met een hoofdletter (E, T, H, D) maar 

getallen na de komma worden genoteerd met een kleine letter (t, h)! 

 

 

3. Rangschik de getallen zoals gevraagd.  

Kijk eerst naar de gehelen. Zijn er getallen met hetzelfde geheel? Kijk dan naar de cijfers na 

de komma. 

 

…………… < ……………… < ……………      ……..… > ……………… > ………..               ……… < ………… < ………



4. Vul de getallenassen aan.  

Tip: Kijk of het over t of h gaat. Zorg dat de gegeven getallen het juiste aantal getallen na de 

komma hebben door aan te vullen met 0’en.  

 

 

 

 

5. Tel verder met sprongen.  

 

VRAGEN? Volg het vragenrondje op Google Meet om 15u!



Woe 22/4: Kommagetallen tot 0,001 

Stap 1: Bekijk de filmpjes die klaarstaan op Bingel.  

- Filmpje 1: Kommagetallen tot d voorstellen. Bekijken van 3:05 tot 4:16 en van 4:47 tot het 

einde.  

- Filmpje 2: Kommagetallen tot d. Bekijken 0:36 tot het einde. 

Stap 2: Maak de oefeningen. Grijp zeker terug naar de uitleg hierboven als je iets niet 

begrijpt. 

 

1. Plaats de cijfers in de tabel en noteer het getal. 

 

2. Wat is de waarde van het vetgedrukte cijfer? Noteer het telkens op 2 manieren.  

Belangrijk: getallen voor de komma worden genoteerd met een hoofdletter (E, T, H, D) maar 

getallen na de komma worden genoteerd met een kleine letter (t, h, d)! 

 



3. Vul de getallenassen aan.  

Tip: kijk goed naar de richting van de pijl!  

 

4. Vergelijk en vul in: <, = of > 

Tip: Geef beide getallen evenveel cijfers na de komma door aan te vullen met 0’en! Doe zoals 

het voorbeeld.  

 

 

 

 

 

5. Tussen welke 2 gehele getallen ligt het getal? Omkring het getal dat er het dichtst bij ligt.  

  

                 Vb.  

 

6. Rangschik zoals gevraagd.  

Tip: Geef alle getallen evenveel cijfers na de komma door aan te vullen met 0’en.  

 

 

 

 

 

 

VRAGEN? Volg het vragenrondje op Google Meet om 11u! 



Do 23/4: Herhaling kommagetallen tot 0,001 

Je kan steeds de filmpjes op Bingel herbekijken of de uitleg in het begin van je bundel er nog 

eens bijnemen.. 

De herhalingsoefeningen van vandaag staan voor jullie klaar op Bingel. Veel succes!  

 

Vr 24/4: Vragenrondje over de herhaling 

Heb je nog vragen over de herhalingsoefeningen van Bingel?  

Volg dan het vragenrondje op Google Meet om 11u!  


