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1 Bereken op een geruit blad hoeveel de lottowinnaars gewonnen  
hebben. Controleer je uitkomst met je zakrekenmachine.

€ 5 125 143,00 verdelen over   9 winnaars  q  �������������   r ��������� OK

€ 1 466 584,00 verdelen over 13 winnaars  q  �������������   r ��������� OK

€ 974 512,00 verdelen over 21 winnaars  q  �������������   r ��������� OK

2 Muntrecht: lees goed en cijfer op een geruit blad. Vul in.
Als er een nieuwe koning komt, dan heeft hij het recht om munt te
slaan (muntrecht). Dat gebeurt niet allemaal in 1 keer.  
Hieronder vind je de bedragen die de laatste keer geslagen werden.  
Reken uit om hoeveel munten het dan ging.

bedrag waarde van de munt Ik schat. aantal munten

€ 487 815 € 0,50 ������������������ ������������������

€ 149 954 € 0,20 ������������������ ������������������

€ 62 935 € 0,05 ������������������ ������������������

€ 51 947 € 0,02 ������������������ ������������������

3 Inzamelactie: lees en cijfer op een geruit blad. Schat eerst.
De basisschool van Brugburg organiseerde een inzamelactie voor een goed doel.  
De actie duurde twee weken. De leerlingen verkochten setjes kleurpotloden en op elk setje maakten 
ze € 2,40 winst. De totale winst van de actie was uiteindelijk € 5 874,58. De directeur heeft op het 
einde van de actie symbolisch zijn broekzakken geleegd en nog wat kleingeld bijgelegd.

V  Hoeveel setjes hebben de leerlingen tijdens de actie verkocht?

B  Ik schat:  �������������������������������������������������������������������

  ���������������������������������������������������������������������������

A    �����������������������������������������������������������������������  OK

Bewerkingen
LES 19 Cijferen: toepassing op delen van  
 getallen tot 10 000 000 en tot op 0,001

1 000 000

750 000

1 200 000

2 500 000

                  6 000 : 2,5 = 2 400

5 874,58 : 2,40 = 58 745,8 : 24 = q 2 447,7     r 0,1

Ze hebben 2 447 setjes verkocht.
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