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Mijn oom wil een nieuw terras in de tuin. Hij heeft 
tegels van 60 x 60 cm gekocht. Het terras moet 3 
m lang en 6,6 m breed worden. Hoeveel tegels 
heeft hij nodig? 

Op de wereld wonen 8 miljard 
mensen. Hoeveel miljoen is dat? 
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Deze jas is in de 
aanbieding. 
Hoeveel % 
korting krijg je? 
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€ 80,-

€ 52,-



          In een stadion zitten 32.000 
mensen.       deel is van de thuisploeg. 
Van dat deel heeft 65% vlaggetjes mee. 
Hoeveel mensen hebben een vlaggetje 
mee?
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              Een abonnement bij de
sportschool kost €12,95 per maand.     
                                   Hoeveel kost het 
                                    abonnement per 
                                       jaar?

                Leerlingen van basisschool 'De    
                Torenburg' hebben een
sponsorloop gehouden. De 480
leerlingen hebben gezamenlijk 
€ 16.800,- opgehaald. Hoeveel is dat
gemiddeld per kind?
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                De 25 kinderen van de  
                knutselclub komen op
verschillende manieren naar de club.
32% komt met de auto,      deel  komt
met de fiets. De rest komt lopend.
Hoeveel kinderen zijn dat?   

        Mijn broer woont in Australië. Ik bel 
hem om 22.05 uur. In Australië is het 10 
uur later. Hoe laat is het in Australië als 
ik mijn broer bel?
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   7952 : 14 =

             Pim heeft 36 snoepjes gegeten.     
             Dit is 3/15 van het totaal aantal
snoepjes. Hoeveel snoepjes waren er in
totaal?

@juffrouw_monique



Hoeveel is 160% 
van 475?

Hoeveel is      
van 574?
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  58 x 96 =

              In een aquarium moet natuurlijk   
         water. Hoeveel liter water gaat er in
dit aquarium? 
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20 cm

65 cm

 40cm



          Peter heeft een pizza. Hij geeft
2/5 deel aan zijn vriend. Hij eet zelf
3/10 deel op. Hoeveel heeft hij nog
over? 

              Wat is de omtrek van deze   
         speeltuin?  
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32,35 m 18,75 m



               Een pot jam heeft 35 gram     
          suiker per 100 gram. Hoeveel
suiker zit er in een pot jam van 650
gram?

               Hieronder zie je wat Ismaël   
           heeft gescoord op de laatste 
           rekentoetsen. 
Blok 1 85% Blok 2 60% 
Blok 3 55% Blok 4 70%

Wat heeft hij gemiddeld gescoord?
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1. 11.

2.    12.

3. 13.

4. 14.

5. 15.

6. 16.

7. 17.

8. 18.

9. 19.

10. 20.
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1. 55 11. 568

2. 8000 miljoen 12. 180

3. 35% 13. 760

4. 14. 246

5. 5200 15. 5568

6. 360 16. 52

7. € 155,40 17. 3/10

8. € 35,- 18. 102,2 m

9. 7 19. 227,5 gram

10. 8.05 uur 20. 67,5
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