week 17/19 – 21 april 2020 – handleiding niveau B2

Handleiding niveau B2

Onderwerp van deze week:
4 en 5 mei

Hoe belangrijk

a.

75% =

vinden mensen
4 en 5 mei?

ongeveer

b.

3
4

3
4

deel van de mensen of driekwart van de mensen (46% + 28% = 74% ≈

deel = driekwart)

ongeveer 426 mensen (1% = 9,9 mensen; 43% = 43 x 9,9 = 425,7 mensen ≈ 426
mensen)

c.

ongeveer 79 mensen meer (4 mei → 43% + 39% = 82%; 5 mei → 46% + 28% =
74%; verschil is 82 – 74 = 8%; 1% = 9,9 mensen dus 8% = 8 x 9,9 = 79,2 mensen
≈ 79 mensen)

Bevrijding en
Bevrijdingsdag

a.

8 dagen (2 dagen in oktober, 6 dagen in november)

b.

7 maanden later (noorden = Groningen, zuiden = Maastricht, september 1944 – april
1945)

c.

75 jaar en 8 maanden (datum nu: mei 2020, datum bevrijding Eindhoven: september 1944)

De vlag uithangen

a.

11 uur en 59 minuten langer (de vlag hangt 3 uur en 10 minuten halfstok (18.00 tot
21.10); de vlag hangt 15 uur en 9 minuten in de top (06.03 tot 21.12); verschil tussen 15 uur en 9 minuten en 3 uur en 10 minuten)

b.

150 centimeter (de verhouding zegt dat de hoogte 2 cm is, als de breedte 3 cm is;
nu is de hoogte 100 cm (2 x 50) dus 3 x 50 voor de breedte; dit kan het beste in een

c.

verhoudingstabel)
7200 cm2 (elke kleur is

1
3

van de hele vlag; dus 21 600 : 3 = 7200)

Bronnen

Tip van de week:

Hoe belangrijk vinden mensen 4 en 5 mei?

Wil jij nog meer te weten komen over 4
en 5 mei? Ga dan
naar https://www.4en5mei.nl/educatie/basisonderwijs/4-en-5-mei-denkboek en download het 4 en 5 mei Denkboek. Lees de verhalen, bekijk de foto’s
en word nog wijzer.

4en5mei.nl

Bevrijding en Bevrijdingsdag
wikipedia.nl

De vlag uithangen
4en5mei.nl
zonsondergangtijden.nl
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