
 

 

Oefeningen bij het honderdveld: 
 

1. Raak bekend met het hele veld. Begin bij je leeftijd en tel met je 

vinger in sprongetjes van 2, 5 of 10.  
2. Welke kant ga je op als je optelt? En als je er getallen afhaalt?  

3. Tel in tientallen, maar begin bij 3. Tel in tientallen en begin bij 7. 
Begin op willekeurig welk cijfer op de eerste rij en tel er telkens 10 bij 

op.  
4. Tel met willekeurig welk getal, maar begin op een vreemde plaats. 

Begin bijvoorbeeld bij 17 en tel er telkens 5 bij op. Of begin op 23 en 
ga verder met sprongetjes van 2.  

5. Doe de tafels. Begin op vakje 8, tel verder naar 16, 24 enzovoorts. 

Wat valt je op? En kijk naar de tafel van 9, die een heel mooi 
diagonaal geeft. Waarom is dat? Je kunt de vakjes ook inkleuren.  

6. Zoek naar patronen. Bijvoorbeeld: begin bij 7 en tel 4 vakjes verder. 
Begin bij 27 en tel 4 vakjes verder. Neem een willekeurig getal dat 

eindigt op een 7 en tel er 4 bij op. Welk patroon zie je?  
7. Begin bij 96 en tel terug met 10 vakjes per keer. Of met 3 per keer.  

8. Splitsen: noem om de beurt een getal. De ander wijst op het veld aan 
hoeveel vakjes er zijn tot 100. Of bij jongere kinderen: tot 10.  

9. Begin op 9 en tel er 9 bij op. Begin op 19 en tel er 9 bij op. Begin op 
39 en tel er 9 bij op.  

10. Kijk naar procenten. 10 procent betekent ‘tien van de honderd’. Op 
het veld zijn dat dus 10 vakjes. Kleur nu eens 30 procent van het 

honderdveld. Of 45 procent.  
11. Begin ergens op de eerste rij en tel er steeds 11 bij op. Kun je 

voorspellen wat er gebeurt als je op 42 begint en je telt er 11 bij op? 

Kun je een regel bedenken? (één rij naar beneden, één hokje opzij)  
12. Kijk naar breuken. Wat is de helft van 100? En welk getal is ¼ van 

100? Wat betekent ¼ precies? Kijk ook naar andere breuken, 
achtsten of vijfden bijvoorbeeld.  

13. Neem je schoolrekenboek of print een paar rijtjes uit met sommen tot 
100, en reken alles uit met het honderdveld. 


