
 

 

Errata, werkboek kennisbasis 
1e editie 

 

Domein 1 
- Onderdeel C, vraag 7:  

Bij het 2e figuur moet er een kolom af, zodat er 5 x 5 vierkantjes zijn. 
- Onderdeel E, vraag 5:  

Er staan breuken onder de getallenlijn, de breuken horen er echter niet. 
- Onderdeel J, vraag 2:  

Het woord ‘van’ in deze vraag moet weg. 
 

Domein 3 
- Onderdeel B, vraag 9:  

De vraag is weggevallen. De vragen luiden: 
a) Wilfred wil weten hoeveel grond er in de bloempot kan. Wat is de inhoud van de  
  bloempot?  
b) Daarnaast wil Wilfred graag weten hoeveel de bloempot (leeg) weegt. Hij heeft gelezen dat  
  de dichtheid van beton 2,4 g/cm3 is. 

- Onderdeel C, vraag 3: 
De rekenmachine is bij deze vraag weggevallen. Bij deze vraag mag dus wel een rekenmachine 
worden gebruikt. 

 

Domein 5 
- Onderdeel B, vraag 6:  

De volgende antwoordmogelijkheden moeten worden gebruikt: 
A) $900-$925  
B) $950-$975  
C) $875-$900  
D) $1000-$1025  

 

Didactische opgaven 
- Vraag 16: 

De stappen die Dick maakt om de som op te lossen kloppen. De uitkomst klopt echter niet.  

Het moet zijn Dick: 2
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Toets 1 
- De rekenmachine is weggevallen bij de volgende vragen: 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16 en 19. 

Bij deze vragen mag dus wel een rekenmachine worden gebruikt. 
- Vraag 17:  

Deze vraag kan worden overgeslagen, aangezien deze vraag niet meer volledig aansluit bij de 
kennisbasis rekenen-wiskunde. 

- Vraag 19a:  
De antwoordmogelijkheden A en B moeten worden aangepast. De antwoordmogelijkheden die 
moeten worden gebruikt, zijn: 
A) 1,409 x 1018 km3  
B) 1,409 x 1015 km3  
C) 607,6 × 1010 km3  
D) 6,076 × 1012 km3  

- Vraag 20:  
Tegel 1 ligt in het noordwesten (i.p.v. noordoosten). 

 
Daarnaast hebben we gemerkt dat ons lettertype gedrukt minder 'strak' is, dan geprint uit onze 
printer. Bij de volgende druk passen we dit aan, zodat alles nog duidelijk leesbaar wordt. 


