
Rekenbundel 27/4 – 30/4 

Kommagetallen 

 
Deze week gaan we verder met de kommagetallen!  

Nieuwe leerstof vraagt voor extra inzet. Daarom is het de bedoeling dat je ook 

deze week 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


Voordat we aan de slag gaan met nieuwe leerstof, gaan we toch 

nog wat opfrissen. Zoals jullie al wisten hoort er bij ieder 

kommagetal ook een bijpassende breuk met noemer 10, 100 of 

1000. Voor het volgende stukje is dit heel erg belangrijk, dus 

willen we dit nog eens goed inoefenen. Even enkele voorbeeldjes… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nu we dit goed kunnen, kunnen we een stapje verder gaan. We gaan 

kommagetallen leren optellen en aftrekken tot op tienden. Als je alle 

stapjes goed volgt, gaat dit goed lukken ☺! Je kan de stapjes volgen op dit 

blaadje of je kan het filmpje van de juf bekijken. Veel succes!  

STAP 1: maak de getallen even lang NA de komma door nulletjes aan 

de vullen. 

Heel belangrijk! Vergeet deze stap zeker niet! 

Optellen Aftrekken 

1,4 + 1,2 =  
Ik kijk of ze evenlang zijn na de 

komma. Ze hebben alle twee 1 

cijfertje na de komma, dus ik moet 
geen nulletjes aanvullen. 

 

1,4 – 1 =  
Ik kijk of ze evenlang zijn na de 

komma. Mijn twee getalletjes zijn 

niet evenlang na de komma. Ik vul 
dus na de komma aan met 

nulletjes. 
Ik krijg dus:  

1,4 – 1,0 =  

 

Kommagetal Verwoording  Breuk 

1,2 
12 t  

(1 plaats na de 

komma) 

12/10 

12,34 

1234 h 

(2 plaatsen na de 
komma) 

1234/100 

1,345 
1345 d (3 plaatsen 

na de komma) 
1345/1000 

HEEL BELANGRIJK! 

Ieder kommagetal is een koppeltje met een breuk. 

Die horen ALTIJD samen. 

1t = 1/10 = 0,1 (1 plaats na de komma) 

1h = 1/100 = 0,01 (2 plaatsen na de komma) 

1d = 1/1000 = 0,001 (3 plaatsen na de komma) 

 

Je verstopt de komma en schrijft alle cijfertjes over tot 1 getal. 

Daarna moet je nadenken hoeveel plekjes na de komma je hebt. 1 

plekje zijn tienden, twee plekjes zijn honderdsten en drie plekjes zijn 

duizendsten. 



 

STAP 2: zet de getallen om naar t 

 

Optellen Aftrekken 

1,4 + 1,2 = 14t + 12t =  

1,4 en 1,2 kan ik anders schrijven. 
Namelijk als tienden.  

1,4 = 14 t en 1,2 =  12t 

1,4 – 1,0 = 14t – 10t = 

1,4 en 1,0 kan ik anders schrijven. 
Namelijk als tienden. 

1,4 = 14t en 1,0 = 10t 
 

 

 

STAP 3: tel de getallen op of trek ze af. Maak dus je bewerking. 

 

Optellen Aftrekken 

1,4 + 1,2 = 14t + 12t = 26t  

14 + 12 = 26, dit waren tienden 
dus 26t 

1,4 – 1,0 = 14t – 10t = 4t 

14 – 10 = 4, dit waren tienden dus 
4t 

 

 

STAP 4: maak weer een kommagetal. 

 

Optellen Aftrekken 

1,4 + 1,2 = 14t + 12t = 26t = 2,6 
 

Dit mag ik natuurlijk op deze 
manier niet laten staan, want ik 

ben bezig met kommagetallen. Dus 
van 26t maak ik weer een 

kommagetal 2,6. 

1,4 – 1,0 = 14t – 10t = 4t = 0,4 
 

Dit mag ik natuurlijk op deze 
manier niet laten staan, want ik 

ben bezig met kommagetallen. Dus 
van 4t maak ik weer een 

kommagetal 0,4. 

 

Op diezelfde manier kunnen wij ook kommagetallen gaan optellen en 

aftrekken tot op honderdsten en duizendsten. Bekijk ook zeker het 

instructiefilmpje van de juf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ma 27/4: herhaling + breuken omzetten 

Stap 1: Bekijk de filmpjes die klaarstaan op Bingel.  

- Filmpje 1: Kommagetallen tot d voorstellen. 

- Filmpje 2: Van kommagetal naar breuk (en omgekeerd). Bekijken van het begin tot 2:38 

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

begrijpt.  

 

1. Splits de getallen. Gebruik de positietabel. 

57,65 = ……..T + …….. E + …….. t + …….. h 

15,008 = ……..T + ……..E + …….. t + …….. h + …….. d 

5,86 = ………………………………………………………………… 

50,4 = ………………………………………………………………..                 

823,109 = ………………………………………………………….. 

 

 

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

             18,259     -     8,064     -     18,65     -     18,2     -     1,890 

 ……………….. < ……………….. < ……………….. < ……………….. < ………………..  

 

 34, 05     -     34,5     -     34,005     -     34,54     -     34,450      

……………….. > ……………….. > ……………….. > ……………….. > ………………..  

 

  

  

 

TD D H T E , t h d 

         

         

         

         

         



4. Zet de kommagetallen om naar een breuk.  

Tip: Lees het kommagetal luidop, dan hoor je de breuk op noemer 10, 100 of 1000. 

 

 

                                                                
 

 

5. Zet de breuken om naar een kommagetal.  

Tip: Lees de breuk luidop, dan hoor je het kommagetal. 

 

                                          
 

 

 

VRAGEN? Volg het vragenrondje op Google Meet om 14u! (Het 

vragenrondje van vandaag is verplicht!)



 

Di 28/4: Kommagetallen optellen en aftrekken tot op tienden 

Stap 1: Bekijk het filmpje van de juf van het begin tot 4:27 

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

begrijpt. 

 

A. Kommagetallen optellen 

 

1. Reken uit. Noteer de tussenstappen. 

Maak eerst de getallen na de komma even lang door ze aan te vullen met nullen, dan 

zet je de getallen om naar t, vervolgens tel je de getallen op en daarna maak je er 

weer een kommagetal van. 

Voorbeeld: 1,8 + 0,4 = 18t + 4t = 22t = 2,2 
 

6,4 + 0,3 = ……………………………………………………………………………………………. 

 

0,7 + 8,1 = ……………………………………………………………………………………………. 

 

7,1 + 0,9 = ……………………………………………………………………………………………. 

 

6 + 0,9 = ………………………………………………………………………………………………. 

 

11 + 0,2 = ……………………………………………………………………………………………. 

 

0,1 + 0,4 = ……………………………………………………………………………………………. 

 

0,6 + 2,4 = ……………………………………………………………………………………………. 

 

B. Kommagetallen aftrekken 

 

2. Reken uit. Noteer de tussenstappen. 

Maak eerst de getallen na de komma even lang door ze aan te vullen met nullen, dan 

zet je de getallen om naar t, vervolgens trek je de getallen af en daarna maak je er 

weer een kommagetal van. 

Voorbeeld: 2,4 - 0,6 = 24t - 6t = 18t = 1,8 

 

4,4 – 0,2 = ……………………………………………………………………………………………. 

 

9,9 – 0,8 = ……………………………………………………………………………………………. 

 

3 – 1,5 = ………………………………………………………………………………………………. 

 

3,5 – 2 = ……………………………………………………………………………………………… 

 

7,2 – 1,1 = ……………………………………………………………………………………………. 

 

5 – 2,6 = ………………………………………………………………………………………………. 



 
C. Alles door elkaar.  

 

3. Reken uit. Noteer de tussenstappen. 

Maak eerst de getallen na de komma even lang door ze aan te vullen met nullen, dan 

zet je de getallen om naar t, vervolgens tel of trek je de getallen op of af en daarna 

maak je er weer een kommagetal van. 

 

3,5 + 2,7 = ……………………………………………………………………………………………. 

 

6 – 2,4 = ……………………………………………………………………………………………… 

 

5,9 – 3,8 = ……………………………………………………………………………………………. 

 

3,2 + 0,6 = ……………………………………………………………………………………………. 

 

6,7 – 3,2 = ……………………………………………………………………………………………. 

 

4,6 + 2,8 = ……………………………………………………………………………………………. 

 

7,5 – 3 = ………………………………………………………………………………………………. 

 

2,7 + 6 = ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

VRAGEN? Volg het vragenrondje op Google Meet om 14u!



 

Woe 29/4: Kommagetallen optellen en aftrekken tot op duizendsten 

Stap 1: Bekijk het filmpje van de juf van in het begin tot op het einde. 

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

 

Nu jullie weten hoe je kommagetallen tot op tienden moeten optellen en aftrekken, kunnen 

we een stapje verder gaan. Op diezelfde manier kunnen wij ook kommagetallen gaan optellen 

en aftrekken tot op honderdsten en duizendsten.  

Hieronder weer even de vier stappen en daarna kan je zelf aan de slag gaan. 

STAP 1: maak de 

getallen even lang NA 
de komma door 

nulletjes aan de vullen. 
Heel belangrijk! 

Vergeet deze stap 
zeker niet! 

 
   

Voorbeeld: 1,242 + 2,1 = 1,242 + 2,100 = 1242d+ 2100d = 3342d = 3,342 

     4,42 – 1,2 = 4,42 – 1,20 = 442h – 120h = 322h = 3,22 

 

A. Kommagetallen optellen 

 

1. Reken uit. Noteer de tussenstappen. 

 

13,4 + 6,2 = ……………………………………………………………………………………………. 

 

5,65 + 0,35 = …………………………………………………………………………………………. 

 

4,135 + 3,4 = …………………………………………………………………………………………. 

 

1,104 + 6,71 = ………………………………………………………………………………………. 

 

8,41 + 2,2 =  …………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

STAP 2: zet de 

getallen om naar t, h of 
d 
 

STAP 3: tel de 

getallen op of 

trek ze af. Maak 

dus je bewerking. 

Je mag zeker en 

vast ook cijferend 

hoofdrekenen. 

STAP 4: maak 

weer een 

kommagetal. 



B. Kommagetallen aftrekken 

 

2. Reken uit. Noteer de tussenstappen. 

 

6,1 – 2,9 =  ………………………………………………………………………………………. 

 

4,12 – 2,06 =  ………………………………………………………………………………….. 

 

1, 435 – 0,12 =  ………………………………………………………………………………. 

 

5 – 0,09 =  ………………………………………………………………………………………. 

 

7,22 – 1,13 =  …………………………………………………………………………………. 

 

C. Alles door elkaar.  

 

3. Reken uit. Noteer de tussenstappen. 

6,14 – 0,07 = ………………………………………………………………………………………. 

 

0,153 + 7,6 = ………………………………………………………………………………………. 

 

2,26 – 1,2 = ………………………………………………………………………………………… 

 

4 + 3,54 = …………………………………………………………………………………………… 

 

0,75 + 4,015 = ……………………………………………………………………………………. 

 

9,7 – 5,08 = ………………………………………………………………………………………. 

 

 

VRAGEN? Volg het vragenrondje op Google Meet om 13u!



 

Do 30/4: Herhaling optellen en aftrekken van kommagetallen tot 0,001 

Je kan steeds het filmpje van de juf 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!  

 

 VRAGEN? Volg het vragenrondje op Google Meet om 14u



 


