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Kippen in de krant
Hieronder geen exempel. Wel een oefening geïnspireerd door exemplarisch onderwijs. Tot échte
diepgang kom je in het kwartier dat je ervoor nodig hebt niet. Toch is het wel een aanzet om grondiger
tafels te leren automatiseren. Het voorbeeld is hier vooral opgenomen voor de lezer van het artikel over
rekenonderwijs. Het dient als illustratie bij de oefeningen die worden genoemd op pagina 36 van deze
Artificium. Een voorbeeld van nog verder de diepte ingaan bij rekenen is te vinden op pagina 30 en 31.

Kippen kiezen het hazenpad
ROTTERDAM – Bij
de rotonde op de
Buitenweg is een
vrachtwagen die
geladen was met
kippen, gekanteld.
De kippen zagen hun
kans schoon en vlogen
de aanhanger uit. De
brandweer is een paar
uur bezig geweest met
het vangen van de
kippen en het opruimen
van de vrachtwagen.

De vrachtwagen met
kippen wilde met te
grote snelheid over de
rotonde rijden. Met het
nemen van de scherpe
bocht kantelde de
vrachtwagen en kwam
op de zijkant op de
weg terecht. Alleen de
vrachtwagenchauffeur
raakte bij het ongeluk
gewond.
De aanhanger vol kippen
ging open, alle kippen

vlogen de vrachtwagen
uit en kwamen in een
paar voortuinen terecht.
Was het vangen van de
kippen al een hele klus,
ook het wegbrengen van
de kippen kostte veel
tijd. De brandweer kon
gelukkig verhuisdozen
lenen om de kippen te
vervoeren. In de kleine
verhuisdozen konden
vier kippen, in de grote
dozen konden zes kippen

worden vervoerd.
Met een auto werden de
kippen teruggebracht
naar de kippenboerderij.
Op de achterbank van de
auto konden twee dozen
met kippen staan.
De vrachtwagen was
geladen met 130 kippen.

Taak
Stel dat jij brandweerman was …
1. Welke dozen zou jij dan gebruiken om de kippen te vervoeren?
2. Hoeveel dozen van zes kippen gebruik je? En hoeveel dozen met vier kippen?
3. Hoeveel keer rijdt de auto om alle kippen weg te brengen?
Laat zien hoe je rekent.
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