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De omtrek van Jeffersons kamer
De woonkamer van Jeffersons huis krijgt een make-over. Jefferson gaat de muren van deze kamer behangen. 
Ook wil hij nieuwe vloerbedekking leggen. Hij moet dus behang en vloerbedekking kopen. Maar hoeveel heeft 
hij nodig?  
Om dit uit te rekenen moet hij de omtrek en de oppervlakte van zijn woonkamer weten. Jij hebt net de video 
over lengtematen bekeken, dus dit móét je weten! Help jij Jefferson? Daar is hij vast heel blij mee! Succes! 

Volg het stappenplan en reken zo de omtrek van Jeffersons woonkamer uit.

1. Kijk naar de lengtematen op de tekening. De meeste lengtematen staan in meters, maar 1 lengtemaat staat in 
millimeters. Hoeveel meter is 4000 mm? 
4000 mm is                  meter. Gebruik het trappetje met de lengtematen.

2. Bij 1 van de zijdes staat nog geen maat. Hoe lang is die muur? 
De muur is               meter lang.

3. Jeffersons woonkamer is geen rechthoek, maar heeft een L-vorm. Je kunt de formule omtrek = 2 x l + 2 x b 
voor deze vorm dus niet gebruiken. Doe het dan zo:  tel de lengtes van alle muren bij elkaar op om de omtrek uit 
te rekenen.

De omtrek van Jeffersons woonkamer is              meter +              meter +              meter +              meter +             meter 
+              meter =              meter.

Controleer je antwoorden met het antwoordenblad.

Mooi! Dit kan Jefferson gebruiken om te weten 
hoeveel meter behang hij moet kopen.

Volg het stappenplan en reken zo de omtrek van Jeffersons woonkamer uit.
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De oppervlakte van Jeffersons kamer
Geef antwoord op de vragen en reken zo de oppervlakte van Jeffersons woonkamer uit.

4. Jeffersons woonkamer is geen rechthoek, maar heeft een L-vorm. Teken één horizontale lijn in de tekening 
en verdeel zo de woonkamer in twee rechthoeken: een kleine en een grote rechthoek. Schrijf de maten van de 
rechthoeken erbij.

5. De lengte van de kleine rechthoek is              meter en de breedte is              meter.
De oppervlakte van de kleine rechthoek is               m x               m =               m2.

6. De lengte van de grote rechthoek is              meter en de breedte is              meter.
De oppervlakte van de grote rechthoek is             m x             m =             m2.

7. De oppervlakte van Jeffersons hele woonkamer is de oppervlakte van de kleine en de grote rechthoek 
samen. De oppervlakte van de hele woonkamer is            m2 +            m2 =            m2.

Controleer je antwoorden met het antwoordenblad.

De oppervlakte kan Jefferson goed gebruiken om te weten hoeveel vloerbedekking hij moet kopen.
Bedankt, hij kan aan de slag!
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oppervlakte van een rechthoek = l x b
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