
 

 
 

Snapje? Optellen van breuken 
Breuken optellen, hoe doe je dat?  

Tekst: Jan Beuving  

Muziek: Akwasi 

Video: Mascha Halberstad  

 

Je hoeft echt niet bang te wezen als je 

breuken op gaat tellen 

want een optelsom van breuken is 

eenvoudig voor te stellen 

met een taart die je in stukken snijdt. En 

taart, dat is toch leuk?  

Er rekent niks zo lekker als een breuk.  

 

LEKKER REKENEN! 

Niks zo lekker als een breuk 

Lekker rekenen 

Niks zo lekker als een breuk 

Lekker rekenen 

Niks zo lekker als een breuk 

Lekker rekenen 

Er rekent niks zo lekker als een breuk 

 

Snij een taart in vier gelijk stukken. Dan 

wordt ieder deel 

dus een vierde deel genoemd. Eén vierde 

deel van het geheel 

Daarom heet die vier de noemer, en de 

teller telt alleen 

hoeveel. In dit geval dus één.  

 

ÉÉN VIERDE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak nu nóg een taart en snijd die taart in 

twéé stukken 

En doe één van die twee stukken bij die 

vierde – dat moet lukken  

 

Kijk: één vierde plus één tweede. Met een 

taart is dat zo klaar 

Maar hoe noem je die twee delen bij 

elkaar? 

 

HOE NOEM JE DAT?  

Hoe noem je die twee delen bij elkaar? 

Hoe noem je dat? 

hoe noem je die twee delen bij elkaar? 

Hoe noem je dat? 

hoe noem je die twee delen bij elkaar? 

Hoe noem je dat? 

hoe noem je die twee delen bij elkaar? 

 

Hoe zit het nou? Het optellen van 

breuken kan alleen 

als de noemers even groot zijn, daar kan 

je niet omheen 

Dus één tweede plus één vierde bij 

elkaar gaat niet zo fijn 

Omdat vier en twee dus niet hetzelfde 

zijn 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

NU KOMT DE TRUC! 

Nu komt de truc 

Nu komt de truc 

Nu komt de truc 

Nu komt de truc 

 

Je hoeft dus echt niet in paniek te raken 

want je kunt die ongelijke noemers wel 

hetzelfde máken 

Snij één tweede maar in twee gelijke 

delen, en wat blijkt: 

één tweede = twee vierde! Doel bereikt! 

 

Nu heten alle breuken vierdes, en dan 

gaat het snel  

Want twee vierde plus één vierde dat is 

simpel kinderspel 

De uitkomst is drie vierde, één plus twee 

is drie 

Dat snapt zelfs het onnozelste genie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIE! 

 

Als je breuken optelt moet je gelijke 

noemers maken 

en dan tel je de tellers op, zo is de gang 

van zaken 

Dan kom je na het rekenen dus nooit 

gebroken thuis 

Want breuken zijn alleen maar lastig… 

in het ziekenhuis 

 

Breuken zijn alleen maar lastig in het 

ziekenhuis 

Alleen maar lastig in het ziekenhuis 

Breuken zijn alleen maar lastig in het 

ziekenhuis 


