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1. Meten is weten 

Mensen willen graag van alles weten. 
Hoe lang ben ik?  
Hoe zwaar is mijn koffer?  
Hoe laat kom je?  
Hoe hard rijdt die auto?  
Hoe warm is het buiten?  
Hoeveel melk zit er in dat pak? 
Wil je het antwoord weten op al die vragen?  
Dan moet je eerst meten.  
Daarom zeggen mensen: “meten is weten”. 
 
In dit boek lees je van alles over meten. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wat is een meter? 
 Wat meet een thermometer? 
 Wat is een kilo? 
 Wat is een liter? 
 Wat is een uur? 



2. Hoe lang is dat? 

1 centimeter 

7 centimeter 

Ik meet met een rolmaat (1). 
Hoe lang is deze muur? 
Hoe hoog is de muur? 
Op de rolmaat staan getallen. 
Ook staan er streepjes op. 
Je zegt: het potlood is 7 centimeter lang (2). 
Zie je de doos? 
Je kunt heel veel aan meten. 
Hoe hoog is de doos? 
Hoe lang is de doos? 
Hoe breed is de doos? 

Ik meet mezelf. 
Ik sta langs de groeimeter (3). 
Die hangt op mijn kamer. 
Mijn lengte is 100 centimeter. 
Honderd centimeter is precies 
één meter. 
Ik ben dus 1 meter lang. 
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Ik ben meester Rolf 
Dit is mijn meetlat (1). 
Die lat is een meter lang. 
Elke wit blokje is een centimeter. 
Elk zwart blokje ook. 
Ik leer kinderen met die lat meten. 

Ik ben te dik. 
Ik meet mijn buik met een meetlint. 
Wordt mijn buik al kleiner? 
Ik meet elke week. 
Ik moet denk ik nog minder gaan eten. 

Ik ben kleermaker 
Ik meet met mijn meetlint (2). 
Elke jas of  broek moet passen. 
Niet te groot en niet te klein. 
Ik meet elke klant op. 

Nog één meter graven. 
Dan ben ik er. 
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3. Hoe warm is het? 

Warm en koud kun je ook meten. 
Je doet het met een thermometer (1). 
Het is vandaag 20 graden. 
Je ziet het aan de rode lijn. 
Het is lekker weer. 
Het is weer voor een korte broek. 

Pffff…. Pffff. Het is bloedheet! 
De thermometer staat op 30 graden. 
Het zweet loopt langs mijn lijf. 
Het is weer voor mijn bikini. 
Ik zoek de schaduw op. 
Samen met mijn plantenspuit. 

Het is fris. 
Het is tijd voor een jas en een muts. 
De thermometer staat op 0 graden. 
Nul graden is het vriespunt. 
Water wordt ijs. 
Misschien gaat het nog wel harder vriezen. 
Dan kunnen we schaatsen. 
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Arme Bas is ziek. 
Hij is heel warm. Hij heeft koorts. 
Hoe hoog is de koorts? 
Dat meet je met een andere thermometer. 
De thermometer staat op 39 graden. 
Dat is veel te hoog. 
Een gezond mens heeft een temperatuur van 
37 graden. 
Ik ga Bas een pil geven tegen die koorts. 

Het vriest dat het kraakt. 
Dat is gewoon op de Noordpool. 
De thermometer staat op min 20 graden. 
Het betekent: 20 graden onder nul. 
Je kunt ook zeggen het vriest 20 graden. 
Wij zijn gewend aan de kou. 
Maar jouw neus vriest eraf!  

koorts 

gezond 

37° 

Deze thermometer meet ook de koorts. 

Dit is ook een 
thermometer. 
Het is buiten 
28 graden. 



4. Hoe zwaar is dat? 

Ik sta op de weegschaal. 
Hoeveel weeg ik? Wat is mijn gewicht? 
Ik kijk in het kleine venster. 
De rode wijzer staat op 82 kilogram. 
Ik weeg 82 kilo. 
Ik ben iets te zwaar. 
Ik dacht het al mijn broek zat wat strak. 

 

. 

Soms zie je dit in het venster. 

Hoe zwaar is één kilo? 
Neem een vol pak melk. 
Houd het in je hand. 
Nu weet je hoe één kilo voelt. 

Ik weeg dus  
82 pakken melk 

Ik bak een taart, 
Ik weeg alle spullen: meel, boter … 
en nog veel meer. 
Dat moet heel precies. 
Anders mislukt de taart. 
Ik weeg in grammen. 
In één kilo zitten duizend grammen 



DE SLAGERDE SLAGER  

Ik gebruik ook een weegschaal. 
Het vlees wordt gewogen. 
Weegschalen vind je overal 
1. In de supermarkt. 
2. Bij de groenteboer. 
3. Op het postkantoor en 
4. Op het vliegveld. 

 . 

Een te zware koffer 
mag niet mee. 

Zware pakjes versturen is duurder 
dan een brief. 
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5. Hoe laat is het? 

De tijd kun je ook meten. 
Je meet de tijd met een klok. 
De wijzers geven de tijd aan. 
Een klok meet seconden. 
Die gaan snel. 
Een klok meet ook minuten. 
Een minuut duurt 60 seconden. 
Een uur duurt weer langer. 
Na 60 minuten is er uur voorbij. 
Na 24 uur is er een dag en een 
nacht voorbij. 

De dunne wijzer meet seconden. 

De kleine wijzer meet uren. 

De grote wijzer meet minuten. 

1 minuut 1 uur 

Een kalender meet ook tijd. 
De kalender geeft elke dag een nummer. 
Er zijn zeven dagen: zondag, maandag, 
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 
en zaterdag. Dat is samen een week. 
Na 30 of  31 dagen is er een maand voorbij. 
Er zijn 12 maanden: januari, februari, maart, 
april, mei, juni, juli, augustus, september,  
oktober, november en december. 
Na 12 maanden is er een jaar voorbij. 

 

een dag 

een week 

Een blaadje is een maand 

Dit is een klok 
zonder wijzers. 



6. Hoe groot is de inhoud? 

Ik melk Klaartje 3. 
Ze geeft veel melk. 
De melk gaat de emmer in. 
De emmer is bijna vol. 
Je zegt: De inhoud van de emmer is melk. 
Je meet de inhoud in liters. 
De inhoud van de emmer is 10 liter melk. 
Dat zijn 10 pakken melk,  
want de inhoud van een melkpak is 1 liter. 

is 1 liter 

Dit is een maatbeker. 
Je meet er de inhoud mee. 
Een volle beker is precies 1 liter. 
Er staan allemaal streepjes op. 
Elk streepje is een centiliter. 
Er gaan 100 centiliters in 1 liter. 

Ik tank benzine. 
Op de pomp zit een teller. 
Die telt de liters. 
In mijn tank kan 50 liter. 

BENZINE 

 



7. Hoe snel ga ik? 

Ik maak een rit met de auto. 
Hoe hard rijd ik? 
Ik kijk op de teller.  
De wijzer staat op de 60. 
Ik rijd 60 kilometer per uur. 
Dat betekent dat ik na een uur rijden 
60 kilometer verder ben. 
Je kent de meter al. 
In één kilometer zitten duizend meters. 
Na een uur ben ik 60 duizend meetlat-
ten verder. 

0 

Sam en ik wandelen graag. 
We wandelen in één uur 5 kilometer. 
We wandelen dus 5 kilometer per uur. 
Dat zijn ongeveer 5 duizend flinke stappen. 

Lekker op de fiets.  
Ik rijd rustig 
Er zit een teller op mijn stuur. 
Die teller staat op 15. 
Ik rijd 15 kilometer per uur. 



8. Filmpje 

Wegen 

Bekijk het filmpje 

https://schooltv.nl/video/snapje-kilo-pond-en-ons-1/#q=maten






Bronnen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Measurement 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_metriek_stelsel 
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