
Vraag 1Vraag 1  

De bakker in de buurt is bezig met het
maken van brooddeeg. Hij heeft

daarvoor 3,658 kg volkorenmeel nodig
en 0,225 kg gist. Hoeveel kg heeft hij in

totaal?



Vraag 2Vraag 2  

Bram doet mee aan een tourtocht hij
fietst 64.507 meter en dan stapt hij af

om een pauze te nemen. Hoeveel
kilometer heeft hij dan al gefietst?



Vraag 3Vraag 3  

Meneer Janssen gaat zijn schuur
schilderen. Hij heeft hiervoor 4/7 L
rode verf gekocht en 5/7 L groene

verf gekocht. Hoeveel liter verf heeft
hij in totaal? Schrijf de breuk zo klein

mogelijk.

4/7 L 5/7 L



Vraag 4Vraag 4

Jorien is jarig. Ze wilt weten hoeveel
taart zij nog over heeft voor haar

gasten. Hoeveel taart heeft zij nog in
totaal? Schrijf de breuk zo klein

mogelijk.



VraagVraag    55

Hoeveel weegt de fiets? Welke maat
hoort er achter te staan?
mg, cg, dg, g, dag, hg, kg

170



VraagVraag    66

In de maatbeker zit 0,8 liter, wat is de
breuk die daar bij hoort?



VraagVraag    77

€ 14, 65
€  3,49
€  1,99
€  2,15

 
€          

Hoeveel euro moet Jason in totaal
betalen?



Vraag 8Vraag 8    

 
Welk deel is gekleurd en hoeveel

procent is dat?
Schrijf de breuk zo klein mogelijk.



VraagVraag    99
Mevrouw Pietermans rijdt met
haar scootmobiel 4 km in een

kwartier. Wat is haar
gemiddelde snelheid per uur?



VraagVraag    1010

De auto rijdt 120 km/uur.
Hoelang duurt een rit van 210

km?
 

..... minuten



VraagVraag    1111

Jaimy heeft €1071 gespaard
voor zijn vakantie. Hij gaat in
totaal 17 dagen weg. Hoeveel
euro kan hij per dag uitgeven?



VraagVraag    1212

Je rijdt ongeveer..
A 6 kilometer
B 6 hectometer

C 6 meter
..op je fiets in een halfuur.



VraagVraag    1313

Er verblijven 480 mensen in een
vakantiehuisje. 6 van de 8
mensen gaan uiteten in het
restaurant op de camping.

 
Hoeveel mensen zijn dat?



VraagVraag    1414

Bereken de oppervlakte van de
tuin van meneer Karels.

18 m

9 m



VraagVraag    1515

Schrijf het getal 1.420.000.000
als kommagetal.



AntwoordenbladAntwoordenblad
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AntwoordenbladAntwoordenblad

     1: 3,883 kg
    2: 64,507 km
    3: 1 2/7 L
    4: 1 1/4 taart
    5: hectogram
         = 17 kg
    6: 8/10 of 4/5
    7: € 22,28 
    8: 2/5, 40% 

                   9: 16 km/uur
                     10: 105 minuten

                 11: €63        
    12: A

                     13: 360 mensen
              14: 162 m2 

                    15: 1,42 miljard



Heel veel plezier ermee!
Je kunt het gratis met iedereen delen.

 
We zouden het leuk vinden als je onze social media

bij anderen aanraadt! Tag je ons op Instagram en/of
Facebook?  

 

 

Bedankt voor het downloaden van dit document!
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