
 

 

 

Les x – titel les 
 

opdracht Gebruik verschillende functies in het rekenblad. 
 

uitdagingen • berekeningen maken door functies te gebruiken 
• bekende functies toepassen 
• een oplossing zoeken voor een eventuele foutcode 
 

benodigdheden • ‘Oefenbestand - Betalingen’ 

 

Stappenplan 
1 Download en open het document Oefenbestand – Betalingen 

en bewaar het op OneDrive onder de naam Betalingen OPL. 
bestanden offline en online 
opslaan 

2 Voeg de titel Overzicht betalingen samen en centreer deze 
over het bereik A1:D1. 

een werkblad opmaken 

3 Geef het samengevoegde bereik een blauwe arceringskleur 
naar keuze. 

een werkblad opmaken 

4 Voeg onder rij 1 een lege rij toe. een werkblad opmaken 

5 Maak voor alle kolommen de breedte passend. een werkblad opmaken 

6 Bereken in cel G3 met een functie het totaal van de 
factuurbedragen. Voorzie dit bedrag van een euroteken en 
rond het af op 2 cijfers na de komma. 

werken met eenvoudige 
functies 

7 Bereken in cel G4 met een functie het gemiddelde van de 
factuurbedragen. Voorzie dit bedrag van een euroteken en 
rond het af op 2 cijfers na de komma. 

werken met eenvoudige 
functies 

8 Bereken in cel G5 met een functie het hoogste 
factuurbedrag. Voorzie dit bedrag van een euroteken en rond 
het af op 2 cijfers na de komma. 

werken met eenvoudige 
functies 

9 Bereken in cel G6 met een functie het laagste factuurbedrag. 
Voorzie dit bedrag van een euroteken en rond het af op 2 
cijfers na de komma. 

werken met eenvoudige 
functies 

10 Bereken in cel G7 met een functie het aantal 
factuurbedragen. Gebruik hiervoor de gegevens van het 
bereik D4:D23. 

werken met eenvoudige 
functies 
 
andere functies ontdekken 
en gebruiken 

11 Verwijder rij 14 en bekijk of het aantal in cel G6 zich aanpast. een werkblad opmaken 

12 Bereken in cel G8 met een functie het aantal klanten. 
Gebruik hiervoor de gegevens van het bereik C4:C23. 

werken met eenvoudige 
functies 
 
andere functies ontdekken 
en gebruiken 

13 Verwijder rij 15 en bekijk of het aantal in cel G7 zich aanpast. een werkblad opmaken 

14 Voorzie randen rond alle gegevens. Zorg voor een iets dikkere 
rand naar keuze rond de titel Overzicht betalingen. 

een werkblad opmaken 

15 Verander de naam van het werkblad van Blad1 in Overzicht 
betalingen. 

wegwijs in een rekenblad 

16 Bewaar het bestand en upload het in Smartschool in de juiste 
uploadmap 

 

 

Statistische functies gebruiken 

https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf594ea86796003340f85b/60db065fb464db00339bc258
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf594ea86796003340f85b/60db065fb464db00339bc258
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d17/60c0c5d1eb7d1500339d9768
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d17/60c0c5d1eb7d1500339d9768
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d17/60c0c5d1eb7d1500339d9768
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d17/60c0c5d1eb7d1500339d9768
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d15/60c0c56cad669c0033379e3c
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d15/60c0c56cad669c0033379e3c
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d15/60c0c56cad669c0033379e3c
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d15/60c0c56cad669c0033379e3c
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d15/60c0c56cad669c0033379e3c
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d15/60c0c56cad669c0033379e3c
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d15/60c0c56cad669c0033379e3c
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d15/60c0c56cad669c0033379e3c
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d15/60c0c56cad669c0033379e3c
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d15/60c0c56cad669c0033379e3c
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d1c/60db0f3548cacb00337ff5c2
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d1c/60db0f3548cacb00337ff5c2
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/rijen-en-kolommen-invoegen-of-verwijderen-6f40e6e4-85af-45e0-b39d-65dd504a3246
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d15/60c0c56cad669c0033379e3c
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d15/60c0c56cad669c0033379e3c
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d1c/60db0f3548cacb00337ff5c2
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d1c/60db0f3548cacb00337ff5c2
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/rijen-en-kolommen-invoegen-of-verwijderen-6f40e6e4-85af-45e0-b39d-65dd504a3246
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d17/60c0c5d1eb7d1500339d9768
https://www.pelckmansportaal.be/link/lBCvJKZp_/UEtocD8SN/60bf5f714bf97a00332b1d13/60c0c5118f53a20033756b1f


 

 

Terugblik 
Wat heb je ontdekt? 

•  Met statistische functies kun je bepaalde 
gegevens afleiden uit cijfers. 

Wat heb je ingeoefend? 

•  werken met eenvoudige functies 

•  statistische functies gebruiken 

•  een werkblad opmaken 

 


