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Opdrachten 
 

 

Hoe worden cornflakes gemaakt? 
 

1 – Maak een woordweb 

Wat hoort bij cornflakes? Maak samen een woordweb van 4 tot 6 woorden. Schrijf 

het woord cornflakes in het midden. 

 

2 – Wist je dat …? 

Wat weet jij over cornflakes? Begin je uitleg met: ‘Wist je dat …?’ 

 

3 – Wat zijn cornflakes? 

Leg met behulp van de woorden uit het woordweb uit wat cornflakes zijn. 

 

 4 – Doen 

Bouw van materiaal naar keuze, Lego of K’nex bijvoorbeeld, een korenmolen of een 

heftruck.  

 

5 – Reken het uit 

Een heftruck kan 2 kisten cornflakes tegelijk vervoeren.  

Hoe vaak moet hij rijden om 56 kisten cornflakes in vrachtauto’s te laden? 
 

Er staan 3 vrachtauto’s met elk 16 kisten cornflakes te wachten om afgeladen te 

worden. Hoe vaak moet 1 heftruck rijden om alle kisten cornflakes af te laden? 

 

6 – Denk eens mee … 

Er zijn verschillende merken cornflakes. Je herkent ze aan het pak. Als er geen pak 

omheen zit, kun je de cornflakes dan nog herkennen? Leg dat eens uit.  

 

7 – Raar maar waar! 

a. Cornflakes worden gemaakt van maïskorrels. Die zijn bolvormig en dik. Als je 

de cornflakes uit de verpakking haalt, zijn ze plat. Hoe kan dat? 

b. Je kunt cornflakes een smaakje geven. Noem de vier verschillende 

hoofdsmaken die we kennen. Welke smaak zou jij kiezen voor cornflakes?  

 

8 – Weet jij het? 

a. Wat blijft er bij het dorsen van maïs over? (p. 10) 

A: de bladeren  B: de korrels    C: de kolven 

 

b. Waarop worden de maïskorrels in de molen geselecteerd? (p. 11) 

A: op grootte  B: op kleur   C: op gewicht 

 

c. Wat is de juiste dagvolgorde met betrekking tot eten?  

A: lunch, diner, ontbijt B: diner, ontbijt, lunch C: ontbijt, lunch, diner  
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Opdrachten – antwoorden 
 

 

Hoe worden cornflakes gemaakt? 
 

1 – Maak een woordweb 

Wat hoort bij cornflakes? Maak samen een woordweb van 4 tot 6 woorden. Schrijf 

het woord cornflakes in het midden. 

 

2 – Wist je dat …? 

Wat weet jij over cornflakes? Begin je uitleg met: ‘Wist je dat …?’ 

 

3 – Wat zijn cornflakes? 

Leg met behulp van de woorden uit het woordweb uit wat cornflakes zijn. 

 

 4 – Doen 

Bouw van materiaal naar keuze, Lego of K’nex bijvoorbeeld, een korenmolen of een 

heftruck.  

 

5 – Reken het uit 

Een heftruck kan 2 kisten cornflakes tegelijk vervoeren.  

Hoe vaak moet hij rijden om 56 kisten cornflakes in vrachtauto’s te laden? 28 x rijden 
 

Er staan 3 vrachtauto’s met elk 16 kisten cornflakes te wachten om afgeladen te 

worden. Hoe vaak moet 1 heftruck rijden om alle kisten cornflakes af te laden? 

(3 x 16) = 48 kisten afladen = 24 x rijden 

 

6 – Denk eens mee … 

Er zijn verschillende merken cornflakes. Je herkent ze aan het pak. Als er geen pak 

omheen zit, kun je de cornflakes dan nog herkennen? Leg dat eens uit.  

 

7 – Raar maar waar! 

a. Cornflakes worden gemaakt van maïskorrels. Die zijn bolvormig en dik. Als je 

de cornflakes uit de verpakking haalt, zijn ze plat. Hoe kan dat? 

b. Je kunt cornflakes een smaakje geven. Noem de vier verschillende 

hoofdsmaken die we kennen. Welke smaak zou jij kiezen voor cornflakes?  

 

8 – Weet jij het? 

a. Wat blijft er bij het dorsen van maïs over? (p. 10) 

A: de bladeren  B: de korrels    C: de kolven 

 

b. Waarop worden de maïskorrels in de molen geselecteerd? (p. 11) 

A: op grootte  B: op kleur   C: op gewicht 

 

c. Wat is de juiste dagvolgorde met betrekking tot eten?  

A: lunch, diner, ontbijt B: diner, ontbijt, lunch C: ontbijt, lunch, diner  

 


