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1.5 Omtrek

Inleiding

Figuur 1

Om elkaar te leren kennen hebben de gymleraren een bui

tensportdag voor eerste klassers georganiseerd.

Daarvoor moeten allerlei sportveldjes worden uitgezet. Dat

gebeurt met krijtlijnen die worden getrokken met zo'n kal

kwagentje. Samira en Daan gaan daarbij helpen. Ze willen

natuurlijk weten welke afmetingen hun veldjes moeten krij

gen. En om te weten hoeveel kalk ze nodig hebben moeten

ze de totale omtrek van de veldjes berekenen.

Je leert in dit onderwerp

• de omtrek bepalen van figuren door de lengtes van de zijden bij elkaar op te tellen;

• de lengte van schuine en kromme stukken van een roosterfiguur schatten en benade

ren door meten (soms met een meetlint).

Voorkennis

• de namen en enkele basiseigenschappen van vlakke en ruimtelijke figuren;

• werken met schaal en omrekenen van centimeter naar meter en omgekeerd;

• diameter en straal van een cirkel herkennen.

Verkennen

Opgave V1

Hier en op het werkblad zie je een plattegrond van het sportveld met de atletiekbaan.

0 m

atletiekbaan

Figuur 2

Het gebied binnen de atletiekbaan is een grasveld. Daarop zijn sportveldjes en een hoog

springgebied uitgezet met kalklijnen.

a Hoe gaan Samira en Daan bepalen hoeveel meter kalklijn er moeten komen?
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b Hoeveel meter bedraagt de omtrek van een voetbalveld? Hoeveel meter kalklijn is er voor

nodig?

c Hoe bepaal je hoeveel meter kalklijn er nodig is voor het hoogspringgebied?

d Voor 200m kalklijn is 5 liter markeerverf nodig. Bepaal de totale hoeveelheid markeerverf
die nodig is voor deze velden.

e De atletiekbaan is een 400 meter baan. Hoe zou je kunnen nagaan of dat klopt?
f Eén van de activiteiten is 2 km hardlopen. En hoeveel meter is dat? En hoeveel rondjes is

dat op de atletiekbaan?

Uitleg 1

Figuur 3

De omtrek van een figuur bepaal je door een figuur ‘om te

trekken’ en de lengte van de buitenrand te bepalen. Dat doe

je door van alle stukken buitenrand de lengtes bij elkaar op

te tellen. Soms weet je die, soms kun je die bepalen met be

hulp van een rooster, soms moet je gewoon meten of zelfs

schatten.

De gemeten lengtes geef je aan in een afgesproken lengte-

eenheid (bijvoorbeeld in centimeter).

Soms zijn roosterfiguren op schaal getekend. Dan staat er bij het rooster welke eenheid

de breedte van een hokje voor moet stellen, bijvoorbeeld 1 kilometer. In dat geval moet je
de gemeten lengte omrekenen.

Bij een schuin stuk omtrek meet je de lengte met een liniaal. Bij kromme stukken omtrek

schat je de lengte of gebruik je een meetlint. Je moet dan wel de figuur op schaal hebben!

Opgave 1

Figuur 4

Elk roosterhokje heeft in werkelijkheid een lengte en breedte van

1 cm.
Hoe groot is de omtrek van de letter E?

Opgave 2

Bepaal de omtrek van de volgende figuren.

10 cm

6,4 cm

16 cm

5 cm

5 cm

12,2 cm

8 cm

8 cm

16 cm

20 cm

Figuur 5
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Uitleg 2

De standaard lengte-eenheid is de meter. Elke meter van een meetlat of meetlint moet

even groot zijn als de standaardmeter die wordt bewaard in het Internationale Instituut

voor Maten en Gewichten in Parijs.

Voor veelvouden van een meter, of delen van een meter, worden voorvoegsels gebruikt. In

de tabel zie je de bekendste.

lengte voorvoegsel symbool

duizend meter = 1000 m kilo (k) km

honderd meter = 100 m hecto (h) hm

tien meter = 10 m deca (da) dam

een meter = 1 m - m

een tiende meter = 0,1 m deci (d) dm

een honderdste meter = 0,01 m centi (c) cm

een duizendste meter = 0,001 m milli (m) mm

Tabel 1

mm    cm     dm      m     dam    hm    km

10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10: : : : : :

Figuur 6

Wil je een bepaalde lengte weergeven in een andere

eenheid dan is aangegeven, dan moet je de aange

geven waarde omrekenen.

Voorbeelden:

• 6,3 km = 6,3 × 1000 m = 6300 m
• 100 cm = 100 × 0,01 m = 1 m
• 12 dam = 12 × 10 m = 120 m = 120 × 100 cm = 12000 cm
Dit omrekenen doe je in stappen van 10, bekijk de figuur.

Opgave 3

De standaard lengtemaat is de meter.

a Wat betekent ‘centimeter’? Hoeveel centimeter gaan er in een decameter? En in een kilo

meter?

b Wat betekent ‘hectometer’? Hoeveel decimeter gaan er in een hectometer? En hoeveel

millimeters?

c Hoeveel cm is 1 dm +1 m?
d Hoeveel m is 1 km −1 dam?

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me1&subcomp=bw-me15&repo=m4a2015
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Opgave 4

Bekijk de twee figuren op het rooster.

I II

Figuur 7

a Hoe hoog en breed zijn de figuren, als elk roosterhokje een zijde van 1 heeft?
b Hoe hoog en breed zijn de figuren in kilometers als elk roosterhokje 10 km bij 10 km

voorstelt?

c Hoe hoog en breed zijn de figuren in centimeters als elk roosterhokje 5 mm bij 5 mm is?

Theorie en voorbeelden

Om te onthouden

Figuur 8

Je bepaalt de omtrek van een figuur door een figuur

‘om te trekken’ en de lengte van de buitenrand te me

ten. Dat doe je door van alle stukken buitenrand de

lengte te meten (of, bij kromme lijnen, te schatten) en

vervolgens deze lengtes bij elkaar op te tellen.

De gemeten lengtes geef je aan in een afgesproken

lengte-eenheid (bijvoorbeeld in centimeter).

Soms zijn roosterfiguren op schaal getekend. Dan staat

er bij het rooster welke eenheid de breedte van een hok

je voor moet stellen, bijvoorbeeld 1 kilometer. In dat geval moet je de gemeten lengte

omrekenen.

Bij een schuin stuk omtrek meet je de lengte met een liniaal. Bij kromme stukken omtrek

schat je de lengte of meet je die met een meetlint.

mm    cm     dm      m     dam    hm    km

10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10: : : : : :

Figuur 9

Voor veelvouden van een meter, worden voorvoeg

sels zoals deca, hecto, kilo gebruikt.

Voor delen van een meter, worden voorvoegsels zo

als milli, centi, deci gebruikt.

Hier zie je hoe het omrekenen van lengte-eenhe

den in stappen van 10 gaat.

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me1&subcomp=bw-me15&repo=m4a2015
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Voorbeeld 1

Figuur 10

In dit rooster is de lengte-eenheid gelijk aan de lengte van

een roostervierkantje. De omtrek kun je dus bepalen door

van elk lijnstuk het aantal lengte-eenheden te bepalen en

daarna al deze lengte-eenheden bij elkaar op te tellen:

• 𝐴𝐵 = 3 lengte-eenheden
• 𝐵𝐶 ≈ 4,5 lengte-eenheden
• 𝐶𝐷 = 2 lengte-eenheden
• 𝐷𝐸 ≈ 1,5 lengte-eenheden
• 𝐸𝐹 = 6 lengte-eenheden
• 𝐹𝐴 = 5 lengte-eenheden
De omtrek is dus ongeveer 22 lengte-eenheden.

Opgave 5

Bekijk de roosterfiguur in Voorbeeld 1. Teken de figuur na op ruitjespapier met ruitjes

van 1 cm bij 1 cm.
Controleer door te meten, of door te tellen en te meten, of de omtrek van je figuur inder

daad ongeveer 22 cm is.

Opgave 6

a Hoe groot is de omtrek van een rechthoek van 12 bij 12,5?
b Hoe groot is de zijde van een vierkant waarvan de omtrek 144 is?

Voorbeeld 2

A B

C

D

EF
omtrek

Figuur 11

In dit rooster stelt de lengte van een roostervierkantje 1 cm
voor. Daarmee bepaal je de lengte van de omtrek van de fi

guur:

• 𝐴𝐵 = 3 cm
• 𝐵𝐶 ≈ 4,5 cm
• 𝐶𝐷 ≈ 3,5 cm
• 𝐷𝐸 ≈ 1,5 cm
• 𝐸𝐹 = 6 cm
• 𝐹𝐴 = 5 cm
De omtrek is dus ongeveer 23,5 cm. Dit is een vrij grove schatting, vanwege de kromme

lijnstukken.

Als je de figuur op een cm-rooster hebt, kunt je een meetlint gebruiken voor de kromme

stukken

Opgave 7

Bekijk roosterfiguur 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 in Voorbeeld 2. Teken de figuur zo nauwkeurig mogelijk

na op een cm-rooster. Controleer door hokjes te tellen, te meten en te schatten of de omtrek

van je figuur inderdaad ongeveer 24 cm is.

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me1&subcomp=bw-me15&repo=m4a2015
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Voorbeeld 3

Bij het verspringen kan 4 m en 32 cm een gesprongen afstand zijn.

Hoeveel m is dat? En hoeveel cm is dat?

Antwoord

mm    cm     dm      m     dam    hm    km

10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10: : : : : :

Figuur 12

Om twee lengtes bij elkaar op te tellen, moet je ze

eerst omzetten naar dezelfde lengte-eenheid.

Eerst reken je de beide lengtes om naar meter.

In de figuur staan enkele lengtematen op een rij,

van klein naar groot.

De pijltjes geven aan hoe de lengtematen worden omgerekend.

32 cm = 0,32 m.
Dus 4 m +32 cm = 4,32 m.
Zo is ook 4 m = 400 cm.
Dus 4 m +32 cm = 432 cm.

Opgave 8

Reken de lengte-eenheden in elkaar om.

a 56,1 cm = ... mm
b 3,6 km = ... cm
c 86,5 dm = ... mm
d 181,4 m = ... km

Opgave 9

Bereken.

a 1 dm +1 m = ... cm
b 1 km −1 dam = ... m
c 3300 m +560 hm = ... km
d 5800 mm −420 cm = ... m

Verwerken

Opgave 10

I II

III IV

Figuur 13

In dit rooster stelt elk roosterhokje een vierkantje van

1 cm bij 1 cm voor.

Bepaal van alle vier de figuren de omtrek. Teken de

figuren eventueel na op een cm-rooster.

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me1&subcomp=bw-me15&repo=m4a2015
mailto:f.spijkers@math4all.nl?subject=Foutje%20in%20bw-me15-v31
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Opgave 11

Reken om.

a 321 dm = ... m
b 34,1 dm = ... mm
c 155,4 m = ... km
d 12,5 km = ... cm

Opgave 12

Reken om.

a 5 km = ... dm
b 12,5 hm = ... km
c 1246 mm = ... dm
d 0,03 km = ... cm

Opgave 13

Een sportveld heeft de vorm van een rechthoek van 20 m bij 10 m.
a Hoe groot is de omtrek van dit sportveld?

b Er wordt besloten om vierkante tegels rond het sportveld te leggen. Deze tegels zijn 0,5me
ter breed. Hoeveel tegels moeten er worden gelegd?

Opgave 14

Phil heeft in zijn tuin een terras in de vorm van een kwart cirkel met een straal van 4meter.
Rondom dat terras wil hij plantjes zetten. Om te bepalen hoeveel plantjes hij nodig heeft,

heeft hij de omtrek van het terras nodig. Teken de kwart cirkel op roosterpapier. Neem

1 cm voor elke meter.

Hoe groot is de omtrek van het totale terras?

Toepassen

Opgave 15: Curvimeter

Figuur 14

Voor het meten van kromme wegen op een kaart wordt soms een curvi

meter gebruikt. Onderaan een curvimeter zit een klein wieltje waarmee je

over de kaart rolt. De curvimeter geeft de ‘gerolde’ afstand aan.

Met een curvimeter kun je bijvoorbeeld de omtrek van een vijver op een

kaart bepalen. Je kunt er ook de omtrek van een getekende cirkel mee

bepalen.

a Leg uit hoe je denkt dat een curvimeter werkt.

b Beschrijf hoe je de lengte van kromme lijnen op papier ook kunt meten

met een muntstuk van 1 euro.

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me1&subcomp=bw-me15&repo=m4a2015
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Opgave 16: Basketbalveld

In een nieuwe sportzaal moet een basketbalveld worden uitgezet. Hiervoor moet de vloer

worden voorzien van rechte en cirkelvormige (stippel)lijnen.

a
c
h
te
rlijn

Figuur 15

a Teken zelf dit veld op schaal 1 : 100.
b De gestippelde lijnen, ook wel de driepuntslijnen genoemd, zijn halve cirkels. Bepaal zo

nauwkeurig mogelijk hoeveel meter stippellijn er in totaal moet worden getrokken. Laat

je berekening zien.

c In het midden van het basketbalveld bevindt zich een cirkel. Deze cirkel wordt met een

doorlopende lijn getrokken. Bepaal zo nauwkeurig mogelijk hoeveel meter lijn er in totaal

getrokken moet worden om de cirkel te maken.

d Op de eerste dag worden de driepuntslijnen, de cirkel in het midden, de lijn in het midden

en de buitenkant van het basketbalveld gelegd. Hoeveel meter aan (stippel)lijnen wordt er

op de eerste dag getrokken?

Testen

Opgave 17

Figuur 16

In dit rooster stelt elk roosterhokje 10 cm bij 10 cm voor.

a Teken de figuur na op een cm-rooster.

b Bepaal de omtrek van de buitenrand van de figuur. Ga ervan

uit dat de gebogen delen kwart cirkels zijn.

Opgave 18

Martine wil rond haar huis vierkante tegels leggen met zijden van 20 cm. Haar huis is

een vierkant met een omtrek van 19,20 meter. Hoeveel tegels kan Martine rond het huis

leggen?

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me1&subcomp=bw-me15&repo=m4a2015
mailto:f.spijkers@math4all.nl?subject=Foutje%20in%20bw-me15-a14
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Practicum

Er bestaan op internet allerlei sites voor het omrekenen van eenheden. Deze is gemaakt

door Walter Fendt.

Zorg dat hij is ingesteld op ‘Lengte’.

Figuur 17 Klik op de figuur om de applet te openen

Bekijk de applet.

Verplaats de punten en bepaal zelf de omtrek van zeshoek 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹.

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me1&subcomp=bw-me15&repo=m4a2015
https://www.walter-fendt.de/html5/mnl/conversionunits_nl.htm
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/geogebra/omtrekmeten.html


PAGINA 1 MATH4ALL

Werkblad bij Opgave V1 op pagina 1

0 m
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