
 

 

 

Het getal 5 
Rekenen met het getal 5 

 
Raaf en Raphaëla doen mee aan de rekenquiz. Ze rekenen met het getal 5. 

Jullie krijgen zo meteen een cijfer te zien en bij elk getal noem je de vijf. Huh? Dus je bedoelt, ik mag niet 

“zes” zeggen, maar “vijf erbij één”? Ja, zo simpel is het! Hartstikke goed, Raaf, jij snapt het. Jij ook Raphaëla? 

Okay, dan gaan we naar de eerste. Raphaëla, jij was eerst, zeg het maar? Ja, 5 erbij 1. Nee hè. Dat is goed. Dat 

is hartstikke goed! Een punt erbij! 

Okay. De volgende. 7, wie weet het, jullie moeten nu drukken. Raphaëla, jij hebt gedrukt? 5 erbij 2. Weer 

goed. Super! Raaf? 2, 2 keer 5. Ja, dat is goed. Hartstikke goed! Het is toch 5 erbij 5? Ja, Raphaëla, het zit zo: 

10 is 2 keer 5 of 5 erbij 5. Dus het is allebei goed. Dus Raaf heeft een punt! Yes! Haha! Een punt voor mij! 

Hahaha! De volgende. Denk goed na. Raphaela weet je het? 5…… nu zeggen…weet je het? Nee. Raaf, weet 

jij het? 5 eraf 1. Ja, 5 eraf 1 is inderdaad 4. Een punt erbij. 
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