
Milan ziet het volgende recept staan voor kerstkoekjes: 220 ml water, 300 gram meel en 12 eieren. 
Milan heeft maar 4 eieren. Hoeveel gram meel heeft hij dan nodig?
_________ gram

Joey is kerstzegels aan het uitzoeken die nog geld waard zijn. Wat is de totale waarde van deze zegels? 
Dit zijn de waardes: 80 cent - 20 cent - 40 cent - 33 cent - 25 cent
_________ cent

In de kerstvakantie maakten Ali en Fien een flinke wandeltocht. Eerst liepen ze 2148 meter waarna ze 
pauze hielden. Toen ze thuis waren hadden ze 3689 meter gelopen. 
Hoeveel meter hebben ze na de pauze gelopen?
_________ meter

Van de 100 mensen zijn er 60 mensen cadeautjes kopen tijdens kerst. Hoeveel procent is dit?
_________ procent

Quinn werkt bij een bedrijf waar ze kerstbomen verkopen. Vandaag zijn er 3 op de 8 in verkocht. 
Quinn heeft er vandaag 72 staan. Hoeveel waren er in dan verkocht?
_________

Je kunt nu ook online kaarten kopen voor een kerstmarkt. Een kaartje kost 5 euro. In totaal heeft de 
verkoop 2500 euro opgebracht. Hoeveel mensen hebben een kaartje gekocht?
_________ mensen

Nikki heeft als hobby bakken en koken. Ze maakt voor haar ouders een kerstcake. Ze heeft hiervoor 4 dl 
water nodig. Ze heeft een kan waar 50 ml in kan. Hoe vaak moet ze deze vullen?
_________ keer

Redactiesommen kerst m8



Pepijn werkt bij een bedrijf waar ze kerstlampjes controleren. Vandaag zijn er 3 op de 4 in orde. 
Pepijn heeft er vandaag 56 gecontroleerd. Hoeveel waren er in orde?
_________ 

Bij een optocht is plaats voor 350 mensen. Gisteren was 30% volgeboekt. 
2 op de 6 mensen was onder de 18. Hoeveel volwassenen deden mee aan de optocht?
_________ volwassenen

Een directeur koopt voor ieder kind op school een cadeautje. In totaal moet hij 321 cadeaus kopen. 
Elk cadeau is 9 euro. Hoeveel euro is hij kwijt?
_________ euro

In een zak kerstkransen zit normaal altijd 320 gram. Nu krijg je 20% extra. Hoeveel gram zit er nu in?
_________ gram

Suze wil graag een nieuwe fiets voor kerst. Haar moeder heeft een mooie fiets gezien van 900 euro. 
Er is nu 18 procent korting. Hoeveel korting krijg je dus?
_________ euro korting

Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 7 kinderen kerst niet viert. Bij Jesse zitten op school 210 kinderen. 
Hoeveel van die kinderen vieren geen kerst als dit bij zijn school precies klopt?
_________ kinderen

Jason werkt bij de bakker en verkoopt op 1 dag 5400 kerststollen. 
De kerststollen worden verpakt per 6 stuks. Hoeveel pakjes heeft hij verkocht?
_________ pakjes
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Milan ziet het volgende recept staan voor kerstkoekjes: 220 ml water, 300 gram meel en 12 eieren. 
Milan heeft maar 4 eieren. Hoeveel gram meel heeft hij dan nodig?
100 gram

Joey is kerstzegels aan het uitzoeken die nog geld waard zijn. Wat is de totale waarde van deze zegels? 
Dit zijn de waardes: 80 cent - 20 cent - 40 cent - 33 cent - 25 cent
198 cent

In de kerstvakantie maakten Ali en Fien een flinke wandeltocht. Eerst liepen ze 2148 meter waarna ze 
pauze hielden. Toen ze thuis waren hadden ze 3689 meter gelopen. 
Hoeveel meter hebben ze na de pauze gelopen?
1541 meter

Van de 100 mensen zijn er 60 mensen cadeautjes kopen tijdens kerst. Hoeveel procent is dit?
60 procent

Quinn werkt bij een bedrijf waar ze kerstbomen verkopen. Vandaag zijn er 3 op de 8 in verkocht. 
Quinn heeft er vandaag 72 staan. Hoeveel waren er in dan verkocht?
27

Je kunt nu ook online kaarten kopen voor een kerstmarkt. Een kaartje kost 5 euro. In totaal heeft de 
verkoop 2500 euro opgebracht. Hoeveel mensen hebben een kaartje gekocht?
500 mensen

Nikki heeft als hobby bakken en koken. Ze maakt voor haar ouders een kerstcake. Ze heeft hiervoor 4 dl 
water nodig. Ze heeft een kan waar 50 ml in kan. Hoe vaak moet ze deze vullen?
8 keer
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Pepijn werkt bij een bedrijf waar ze kerstlampjes controleren. Vandaag zijn er 3 op de 4 in orde. 
Pepijn heeft er vandaag 56 gecontroleerd. Hoeveel waren er in orde?
42

Bij een optocht is plaats voor 350 mensen. Gisteren was 30% volgeboekt. 
2 op de 6 mensen was onder de 18. Hoeveel volwassenen deden mee aan de optocht?
70 volwassenen

Een directeur koopt voor ieder kind op school een cadeautje. In totaal moet hij 321 cadeaus kopen. 
Elk cadeau is 9 euro. Hoeveel euro is hij kwijt?
2889 euro

In een zak kerstkransen zit normaal altijd 320 gram. Nu krijg je 20% extra. Hoeveel gram zit er nu in?
384 gram

Suze wil graag een nieuwe fiets voor kerst. Haar moeder heeft een mooie fiets gezien van 900 euro. 
Er is nu 18 procent korting. Hoeveel korting krijg je dus?
162 euro korting

Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 7 kinderen kerst niet viert. Bij Jesse zitten op school 210 kinderen. 
Hoeveel van die kinderen vieren geen kerst als dit bij zijn school precies klopt?
30 kinderen

Jason werkt bij de bakker en verkoopt op 1 dag 5400 kerststollen. 
De kerststollen worden verpakt per 6 stuks. Hoeveel pakjes heeft hij verkocht?
900 pakjes
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