
Bij het delen van twee getallen wil je weten hoeveel keer het ene getal in de andere past

Bij de opgave 40 : 10 wil je weten hoeveel keer 10 in 40 past

Voorbeeld 1: 10+10=20+10=30+10=40. 

10 past daarom 4x in 40 De uitkomst van 40 : 10 = 4

Voorbeeld 2:  30 : 5 = 6, want 5 past 6x in 30.

Bij grotere getallen zijn er meerdere strategiën, onder ander de haakdeling en de staartdeling

De haakdeling

240 : 4 = stap 1: 10 x 4=40, deze 40 wordt afgehaald van het 

128 4 aantal keren oorspronkelijke getal 128. er blijft 88 over

-40 10x4=40 10 x stap 2: 10 x 4=40, deze 40 wordt afgehaald van het 

88 getal 88, er blijft 48 over

-40 10 x stap 3, 10 x 4 = 40, deze wordt afgehaalf van het 

48 getal 48, er blijft 8 over

-40 10 x stap 4, in 8 past nog 1x 8=8, deze wordt afgehaald van 

8 8 en er blijft 0 over

-8   1 x     + stap 5: tel de getallen in de derde kolom bij elkaar op, 

0 31 X dit is de uitkomst van de opgave 128 : 4 =31

De staartdeling

Bij de staartdeling ga je ook met grotere getallen werken en doe je dat  per gebruikte cijfer

dat in het getal zit.

stap 1: schrijf het getal dat je wilt delen (952)  in het midden   

tussen de schuine strepen

stap 2: schrijf het getal waardoor je wilt delen(8) links van de 

schuine streep
stap 3: je gaat nu per cijfer kijken je het getal waardoor je wilt 

delen erin past

stap 4: schrijf 8 onder het eerste getal, de 9

stap 5: hoeveel x past 8 in 9, in dit geval 1x, 

schrijf deze 1 rechts van de schuine streep, naast het getal 952

stap 6:  9 - 8 = 1

stap 7: verplaats nu het tweede cijfer van het getal 952, de

 5 naar beneden, naast de 1 van de vorige stap, er staat nu 15
stap 8: hoeveel keer pst 8 in 15? Dit is 1x , schrijf deze 1 

naast de 1 van stap 5, er staat nu 1 1

stap 9: 15 - 8 = 7

stap 10: verplaats het volgende cijfer, de 2 naar beneden naast  

de 7 van stap 9

stap 11: hoeveel x past 8 in 72? Dat is 9 x, plaats deze 9 

rechtsboven naar de 11, er staat nu 119

stap 12: 72 - 72 = 0, er zijn geen cijfers meer over van  952

stap 13: de uitkomst van 952 : 8 = 119

Delen


