Bijlage 3 Voorbeeldopgaven
Voorbeelden van door leerlingen op niveau 1F, 2F en 3F beheerste opgaven op het gebied van Rekenen-Wiskunde.
1F
2F
3F
Verdertellen met gehele getallen zoals bij
7998 – 7999 - ? - ?

Afronden van getallen als 14653 op het
dichtstbijzijnde honderdtal.______

Schrijf 0,85 miljoen met cijfers. ______

Verder- en terugtellen met sprongen van 10,
100 en 1000, bijvoorbeeld vanaf 20025

Analyseren van getallen zoals in een opgave
als

Geef met een pijl zo precies mogelijk aan waar
1.609 op onderstaande getallenlijn ligt.

7840 = 78 x ?+ 4 x 10.

Welk kommagetal moet bij de pijl staan?
______
In welk jaar werd Flip de Tweede koning van
Flapland
______
Michelle rekent op de rekenmachine. Je ziet
de uitkomst. Ze rondt dit af op 2 cijfersachter
de komma. Welke uitkomst krijgt ze
dan?______
Analyseren van getallen zoals in opgaven
als

Rond 3437,48 af op het dichtstbijzijnde
gehele getal.

980 = ? x 10 + 80.
______

De bouw van dit theater kostte 6 miljoen
euro. Er was gerekend op 6,2 miljoen euro.
Hoeveel euro heeft de bouw minder gekost?
'Schrijf het getal helemaal met cijfers!
€ ______

In Nederland zijn 460 miljoen munten van
een eurocent
Hoeveel euro zijn de samen waard?
Welk getal hoort op de getallenlijn op de
plaats
Die de pijl aangeeft?
De motoren kosten € 3900,- per stuk.
Met hoeveel briefjes van 100 euro kun je
zo'n motor kopen?

______ euro

______

Analyseren van getallen, zoals in een
opgave als
Welk getal hoort bij de pijl?
______

Welk getal hoort op de plaats die de pijl
aanwijst?
______

18,80 = 18 x 1 + 80 x ?

Kijk in het vak hierboven. Er zijn twee
getallen die op de getallenlijn liggen tussen
2,5 en 2,75
Welke 2 getallen zijn dat?
______ en ______

Hoe vaak past 0,001 in 1? ______
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Voorbeelden van door leerlingen op niveau 1F, 2F en 3F beheerste opgaven op het gebied van de ‘werkwoord’-spelling
1F
2F
3F

De bewoners lieten op het pleintje
een schommel plaatsen.

Gisteren raadde je me nog wat
anders aan.

Dat meisje tekent erg mooie bloemen
en bomen.

Schrijf op: lieten
Mijn zusje hield vroeger niet van
voetballen.

Schrijf op: raadde
Hij stortte vijfentwintig euro op mijn
rekening.

Schrijf op: tekent
Je herkent hem bijna niet met die
baard.

Schrijf op: hield
De musical werd een groot succes.

Schrijf op: stortte
Hij brandt de verf van de voordeur af.

Schrijf op: herkent
Schud jij de kussens eens op!

Schrijf op: werd
Mijn vader heeft mij dat aangeraden.

Schrijf op: brandt
Zitten de vogels nog te broeden?

Schrijf op: schud

Schrijf op: aangeraden
Welke jury heeft dat beoordeeld?

Schrijf op: broeden
Is dat huis al verhuurd?

Schrijf op: beoordeeld
Gelukkig vonden wij onze fietsen
terug.

Schrijf op: verhuurd

Schrijf op: vonden
Voorbeelden van door leerlingen op niveau 1F, 2F en hoger beheerste opgaven op het gebied van ‘niet-werkwoord’spelling
4

1F

2F .

De vraag bij elke opgave is: In welke zin is het dik gedrukte
woord fout gespeld? Zin A, B, C of D?

De vraag bij elke opgave is: In welke zin is het dik gedrukte
woord fout gespeld? Zin A, B, C of D?

A
B
C
D

Bij dat boek zit een woordenlijsje.
De motorraces trokken veel publiek.
Ik zou eigenlijk niet meegaan.
Jullie zijn echte keukenprinsessen!

A
B
C
D

Dat ik vaak ziek ben is een fabeltje.
De fles limonadesiroop is bijna leeg.
Er zijn inmiddels 6500 cd’s verkocht.
Na de wedstrijd braken er masale vechtpartijen uit.

A
B
C
D

Anton wil graag veel jus over zijn aardappelen.
De narcisen waren binnen een week uitgebloeid.
De reparaties aan de auto waren ’s middags al klaar.
Het nieuwe keukenmes was vlijmscherp.

A
B
C
D

De baby komt bijna, want de weeën zijn begonnen.
Het boek heeft een zilverkleurige omslag.
Hij bedankte me nadrukkelijk voor mijn hulp.
We gingen naar Zwitserland met de nachtrein.

A
B
C
D

De trekvogels zijn op weg naar warmere landen.
Er was geen sterveling meer op straat.
In de prehistorie zag ons land er heel anders uit.
Wil iemand de gordeinen even dichtdoen?

A
B
C
D

De uitgeverij gaat verhuizen.
Door zijn nieuwsgierigheid ging het bijna fout.
Het schuttingkje staat niet erg stevig.
Wie is de beroemdste speler van Nederland?

A
B
C
D

Fred B. is een beruchte crimeneel.
In de zaal ontstond geroezemoes.
Jorien deed een evenwichtsoefening op de balk.
Leila is aanmerkelijk beter geworden.

A
B
C
D

Er wonen ongeveer duizend mensen.
Fietsers van rechts hebben voorang.
Hij moest machteloos toekijken.
Ik houd niet zo van vissoep.
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Tabel A Voorbeelden van door leerlingen op niveau 1F, 2F en 3F met begrip te lezen boeken (titels)
1F
2F

3F
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Tabel B Voorbeelden van door leerlingen op niveau 1F, 2F en 3F met begrip te lezen boeken (teksten)
1F
2F
Uit De avonturen van Pinkeltje

Uit de Kinderen van het Achtste Woud

3F

Uit Hasse Simonsdochter

Uit Weg uit de Peel

Uit De brief voor de koning
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