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Dit stripboek is in de 
uitverkoop. Het kostte
eerst €15,75. Nu kun je
het kopen voor €9,85
Hoeveel euro korting 
heb je gekregen?

          
         Het speelplein bij school is 4,5
meter breed en 8,5 meter lang. Wat is
de oppervlakte?
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     60 x 0,54 =  

          De bodem van het zwembad laat
de badmeester zakken. De bodem stond
eerst op 2,80 m. Als hij klaar is staat de
bodem op 4,95 m. Hoeveel is de bodem
gezakt?
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          Hoeveel vierkante meter is de      
       nieuwe kantine bij de sporthal?

              Jos koopt een T-shirt met 25%  
             korting. Hij betaalt nu € 39,-
Wat was de oude prijs?

sporthal
kantine
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          Een groep van 5 vrienden gaan met 
de auto naar een attractiepark. Ze eten daar 
ook all-you-can-eat. Wat moeten ze totaal 
betalen?

                Pien wil op tijd op school zijn. Ze wil 15 
                minuten voor 8.30 uur op school zijn
om bij te praten met vriendinnen. Ze moet 7
minuten lopen. Voor het aankleden en ontbijten
heeft ze 1 uur en 15 minuten nodig. Hoe laat
moet ze de wekker zetten?

entree (p.p.) € 32,50

parkeren € 7,50

all you can eat (p.p.) €35,-
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Vannacht was het 
5 graden onder nul. 
Vanmiddag wordt het 
13 graden. Hoeveel 
graden verschil is er? 

Alleen vandaag krijg
je 30% korting op 
kamerplanten. 
Wat moet je voor 
deze plant betalen?
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€ 13,50



          

   (7+4) x 12 = 

             Tom doet aan hardlopen. Hij   
           loopt een route van 6 km. Hij doet
hier 40 minuten over. Hoeveel km/u
loopt Tom?

@juffrouw_monique



         Het heeft erg geregend.
Hoeveel is er gemiddeld gevallen?
jan    24 mm     juni    18 mm
febr  36 mm     juli      33 mm
mrt   12 mm
apr     9 mm
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De supermarkt doet een bestelling voor pasen. Ze 
kopen:
125 zakken paaseitjes  € 4,50 per stuk
80 pakken koekjes        € 2,95 per stuk

Hoeveel kost dit in totaal?
  

              Yasmine verkoopt pizza's. Ze       
          heeft 32 pizza's gemaakt. Ze
verkoopt 5/8 deel hiervan. Een pizza
kost 8,50 per stuk. Hoeveel verdient
Yasmine?
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          Op een basisschool zitten 320
leerlingen. Van hen gaan er in de
kerstvakantie 176 op familiebezoek.
Hoeveel % van de leerlingen is dit?

              
           Welke breuk hoort bij 85%?
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               Fleur wil graag een nieuwe        
         telefoon kopen. Ze is hiervoor aan
het sparen. Ze heeft al € 255,- gespaard.
Hoeveel % van de €850,- heeft 
ze al gespaard? 

              Randy heeft een nieuw zwembad     
            gekocht. De afmetingen van het bad
zijn 250 cm x 170 cm x 40 cm. 
Hij vult het zwembad met een emmer van 10
liter inhoud. Hoeveel emmers moet hij vullen?
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€ 850,-



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. € 5,90 11. 132

2. 38,25 m2 12. 9 km/u

3. 32,4 13. € 3,75

4. 2,15 m 14. 22

5. 15,75 15. € 798,50

6. € 52,- 16. € 170,-

7. € 345,- 17. 55 %

8. 6.53 uur 18. 17/20

9. 18 19. 30 %

10. € 9,45 20. 170
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