
Rekenbundel 4/5 – 8/5 

Kommagetallen 
Vermenigvuldigen en delen 

Cijferend optellen en aftrekken 

 
We krijgen maar niet genoeg van de kommagetallen! Daarom breiden we het 

nog een beetje uit. Deze week gaan we aan de slag met het vermenigvuldigen 

en het delen van kommagetallen en beginnen we ook aan cijferen met 

kommagetallen. Yes!  

 

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


UITLEG: We gaan kommagetallen leren vermenigvuldigen en delen. 

Ook deze keer werken we met stappen en is het heel belangrijk dat je de 

stapjes elke keer opnieuw doorloopt!  Bekijk ook zeker het instructiefilmpje 

van de juf.   

 

 

STAP 1: Zet het kommagetal om naar t of h 

 

vermenigvuldigen delen 

Vb.1) 3 X 0,4 = 3 X 4t  

0,4 heeft 1 plaats na de 

komma dus we werken tot 
op tienden (t) 

 

Vb.2) 1,34 X 2 = 134h X 2 

         1,34 heeft 2 plaatsen na de 
         komma dus we werken tot 

         op hondersten (h) 

 

Vb.1) 1,2 : 4 = 12t : 4 

1,2 heeft 1 plaats na de 

komma dus we werken tot 
op tienden (t) 

 

Vb.2) 2,55 : 5 = 255h : 5 

         2,55 heeft 2 plaatsen na de  
         komma dus we werken tot  

         op hondersten (h)  

 

 

STAP 2: Maak je bewerking. 

 

vermenigvuldigen delen 

Vb.1) 3 X 0,4 = 3 X 4t = 12t  

 

Vb.2) 1,34 X 2 = 134h X 2 = 268h 
 

Worden de getallen te groot om uit 

je hoofd uit te rekenen, neem dan 

een kladblaadje en splits je getal 
op.  

 

Vb.1) 1,2 : 4 = 12t : 4 = 3t 

 

Vb.2) 2,55 : 5 = 255h : 5 = 51h 
 

Worden de getallen te groot om uit 

je hoofd uit te rekenen, neem dan 

een kladblaadje en splits je getal 
op.  

 

 

 

STAP 3: Maak weer een kommagetal. 

 

vermenigvuldigen delen 

Vb.1) 3 X 0,4 = 3 X 4t = 12t = 1,2 

We werken met tienden dus 

zet tienden om naar een 

getal met  1 cijfer na de 
komma. 

Vb.1) 1,2 : 4 = 12t : 4 = 3t = 0,3 

We werken met tienden dus 

zet tienden om naar een 

getal met  1 cijfer na de 
komma. 



 

Vb.2) 1,34 X 2 = 134h X 2 = 268h 

         = 2,68 
         We werken met honderdsten  

         dus zet hondersten om naar  

         een getal met 2 cijfers na de  

         komma 

 

Vb.2) 2,55 : 5 = 255h : 5 = 51h  

         = 0,51 
         We werken met honderdsten  

         dus zet hondersten om naar  

         een getal met 2 cijfers na de  

         komma 



Ma 4/5:  Kommagetallen tot t vermenigvuldigen en delen 

Stap 1: Bekijk het filmpje van de juf 

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

begrijpt.  

 

1) Kommagetallen tot 0,1 vermenigvuldigen. Je MOET je tussenstappen noteren!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kommagetallen tot 0,1 delen. Je MOET je tussenstappen noteren!  

Tip: staat er nog geen komma in de opgave? Vul dan het eerste getal aan met …,0. 

Vb. 2 : 4 = 2,0 : 4 = 20t : 4 = 5t = 0,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Alles door elkaar. Je MOET tussenstappen noteren 

 

3 X 1,7 = ……………………………………………………………………………………. 

0,6 :  2 = ……………………………………………………………………………………. 

7 X 2,5 = ……………………………………………………………………………………. 

2 X 3,8 = ……………………………………………………………………………………. 

2,6 : 3 = ……………………………………………………………………………………. 

1 : 2 = ………………………………………………………………………………………. 

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

vragenrondje van vandaag is verplicht!)



 

Di 5/5: Kommagetallen tot h vermenigvuldigen en delen 

Stap 1: Bekijk het filmpje van de juf. 

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

begrijpt. 

 

1) Kommagetallen tot 0,01 vermenigvuldigen. Je MOET je tussenstappen noteren!  

5 X 0,7 = …………………………………………………………………………………… 

8 X 0,06 = …………………………………………………………………………………. 

3 X 0,8 = …………………………………………………………………………………… 

10 X 0,45 = ……………………………………………………………………………….. 

2 X 2,5 = ……………………………………………………………………………………. 

7 X 2,1 = …………………………………………………………………………………….. 

5 X 4,03 = ……………………………………………………………………………………. 

9 X 0,5 = ………………………………………………………………………………………. 

2) Kommagetallen tot 0,01 delen. Je MOET je tussenstappen noteren!  

0,64 : 2 = …………………………………………………………………………………………… 

8,84 : 4 =  …………………………………………………………………………………………… 

0,21 : 3 =  …………………………………………………………………………………………… 

4 : 10 =  ……………………………………………………………………………………………… 

1,6 : 4 =  …………………………………………………………………………………………….. 

1 : 2 = ………………………………………………………………………………………………… 

7 : 100 = ……………………………………………………………………………………………. 

4,5 : 9 = …………………………………………………………………………………………….. 

12,3 : 3 = …………………………………………………………………………………………… 

5 : 2 = ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



3) Alles door elkaar. Je MOET tussenstappen noteren 

4 X 0,25 =  …………………………………………………………………………………….. 

1 : 10 = …………………………………………………………………………………………. 

6,9 : 3 = ……………………………………………………………………………………….. 

10 X 0,6 = …………………………………………………………………………………….. 

0,28 : 7 = ……………………………………………………………………………………… 

2 X 4,5 = ……………………………………………………………………………………… 

 

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



UITLEG: Ook met kommagetallen kan je cijferen. We leren deze week ook 

kommagetallen cijferend optellen en aftrekken  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

14,04 + 26,8O = 

Schatting: 10 + 30 = 40 

H T E, t h d 

 1     

 1 4, 0 4  

 2 6, 8 0  

 4 0, 8 4  

36,80 – 24,02 = 

Schatting: 40 – 20 = 20 

H T E, t h d 

   7 10  

 3 6, 8 0  

 2 4, 0 2  

 1 2, 7 8  

STAP 1: Ik maak mijn getallen na de komma 

evenlang! Belangrijk!!   

14,04 (twee plaatsen na de komma = h) 

26,8 (1 plaats na de komma = t, nulletje erbij) 

 

 

STAP 2: Ik maak mijn schatting. Ik verstop 

alle getalletjes na de komma. 

14 ➔ hier maak ik 10 van 

26 ➔ hier maak ik 30 van  

Mijn uitkomst gaat ongeveer 40 zijn. 

 

 
STAP 3: Ik schrijf mijn getalletjes netjes over 

in de juiste kolom. Schrijf ook je komma bij de 

eenheden. 

 

 STAP 4: Ik maak mijn bewerking. Als ik de 

komma tegenkom, schrijf ik deze in mijn 

uitkomst. 

 

 

STAP 2: Ik maak mijn schatting. Ik verstop 

alle getalletjes na de komma. 

36 ➔ hier maak ik 40 van 

24 ➔ hier maak ik 20 van   

Mijn uitkomst gaat ongeveer 20 zijn. 

 

 STAP 3: Ik schrijf mijn getalletjes netjes over 

in de juiste kolom. Schrijf ook je komma bij de 

eenheden. 

 

 STAP 4: Ik maak mijn bewerking. Als ik de 

komma tegenkom, schrijf ik deze in mijn 

uitkomst. 

 

 

STAP 1: Ik maak mijn getallen na de komma 

evenlang! Belangrijk!!   

36,8 (1 plaats na de komma = t, nulletje erbij) 

24,02 (2 plaatsen na de komma = h) 

 

 



Woe 6/5: Cijferen: optellen met kommagetallen tot op 0,001 

Stap 1: Bekijk het instructiefilmpje van de juf “Filmpje cijferend optellen en aftrekken met 

kommagetallen”: Van het begin tot 2:22 

Stap 2: Maak de oefening. Grijp zeker terug naar het filmpje als je het niet begrijpt.  

 

1) Reken cijferend uit. Begin met je schatting (Rond af tot op T).  

Tip: schrijf je komma bij in het vakje van de E.  

 

 



2) Reken al cijferend uit. Nu zonder voorgetekend raster.  

Tip: werk ordelijk! Zorg dat alle rangen mooi onder elkaar staan.  

 

 

 

 

 

 



3) Nu met 3 termen! 
 

 

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



Do 7/5:  Cijferen: aftrekken met kommagetallen tot op 0,001 

Stap 1: Bekijk het instructiefilmpje van de juf “Filmpje cijferend optellen en aftrekken met 

kommagetallen”: van 2:22 tot het einde.  

Stap 2: Maak de oefening. Grijp zeker terug naar het filmpje als je het niet begrijpt.  

 

1) Reken cijferend uit. Begin met je schatting (Rond af tot op T).  

 

 

 

 



2) Reken al cijferend uit. Nu zonder voorgetekend raster.  

Tip: werk ordelijk! Zorg dat alle rangen mooi onder elkaar staan.  

3) Rekenverhaaltje. Lees en los al cijferend op!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Vrij 8/5:  Herhalingsoefeningen op Bingel 

 

Je kan steeds de filmpjes van de juffen 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!  

 

 

 


