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Antwoordenblad
1. 8. 15.

2. 9. 16.

3. 10. 17.

4. 11. 18.

5. 12. 19.

6. 13. 20.

7. 14. 21.

Namen:



vraag 1

In welk getal is de 8 honderd duizend waard?

a. 18  617   721
b. 98 548 652
c. 34 837 092
d. 82  765 932



vraag 2

Bij welke boer zijn de eieren het goedkoopst?

Boerderij _______

Boerderij het haantje

12 stuks voor
€2,40

Boerderij het koetje

per stuk 
€0,15

Boerderij Valk

8 stuks voor
€1,76



vraag 3
Hoeveel gram weegt Lenn?

a. 64,80 gram
b. 648 gram
c. 6480 gram
d. 64800 gram



vraag 4
Mae en Liv doen mee met CupCakeCup van Zapp. 
Zij krijgen de opdracht om in totaal 48 cupcakes te maken.
Daarvan zijn 6 met red velvet en de rest met vanille. 

Welk deel van de muffins is met red velvet?
a. 1/3
b. 1/4
c. 1/8
d. 1/10



vraag 5

Zet dit getal om in een breuk.

37,129 ______



vraag 6 
Jens wil een nieuwe telefoon kopen. 
De kosten van deze telefoon bedraagt €730 euro.
Helaas komt Jens 8% te kort. Van zijn broertje mag hij 
€20 euro lenen.

Hoeveel euro komt hij dan nog te kort?
€ _______



vraag 7 

Mirthe doet mee aan een wandelchallenge.
Na 3 dagen heeft zij 24,302 km gelopen. 

Mirthe heeft  24 km en  _______ m gelopen.



vraag 8 
Door de btw zijn producten duurder geworden. 
Vorig jaar betaalde je voor een busrit naar Parijs nog €90,-
Dit jaar kost het €117,-.

Hoeveel procent is de reis duurder geworden?
_______ %



vraag 9 
Haal de helen eruit en vereenvoudig zo ver mogelijk.
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__



vraag 10 
Het aantal leden is door corona het afgelopen jaar met 
12,5% gedaald. 2  jaar geleden waren er nog 20.000 leden. 

Hoeveel leden heeft de voetbalclub nu nog?
_______ leden



vraag 11 

Tijdens Zomerkamp zijn er 432 kinderen mee. 
Alle kinderen worden in een groepje met 9 kinderen verdeeld. 

Hoeveel teams zijn dat?
_______ teams



vraag 12 
In een fabriek vult een machine per minuut 31 flessen 
badschuim. Er staan 6 van deze machines. 

Hoeveel flessen badschuim worden er per dag gevuld als 
de machines 11 uur per dag draaien?

_______ flessen



vraag 13 
Sil gaat de klas trakteren op donuts.
Bij Dunkin’ Donuts is er nu aanbieding.

Hij koopt 30 donuts.
Hoeveel moet hij in totaal betalen?
€ _______ 

5 halen, 3 betalen voor €0,80 cent per stuk



3,75 : 1,25 = 

vraag 14 



vraag 15 
Mika wast zijn scooter in 68 minuten. 
Wessel doet dat 4 keer zo snel.  
Jussuf heeft 16 minuten langer nodig dan Wessel. 

Hoeveel minuten doet Jussuf erover om de scooter
te wassen?
_______ minuten



vraag 16 
Kim bezorgt ongeveer 8 kranten per kwartier. 
Ze moet in totaal 125 kranten bezorgen. 
Hoeveel kranten lukt het Kim om te bezorgen in 4 uur?

_______ kranten
telegraaf



vraag 17 

In de pot zit 375 gram dropjes. 
Hoeveel kilogram is dat?

_______ kg



vraag 18 

Rond het volgende getal af op een tiende. 

27,647 _______



vraag 19 
Elai maakt een groep 8 vlog.
Hij besluit om elke schooldag 20 seconde van de dag te filmen.
Aan einde van het jaar telt hij 240 dagen. 

Hoelang duurt de vlog in totaal?  
_______ uur en  _______  minuten.



vraag 20 

3 + 3,3 + 3,35 + 3,352 =



vraag 21 
Een kaart heeft een schaal van 1 : 50 000.
De route van huis naar het zwembad is 11 cm lang. 

Hoeveel km is dat in het echt?

_______ km



Antwoordenblad
1. C (38.837.092) 8. 30% 15. 33 minuten

2. Boerderij het koetje 9. 16. 128 kranten

3. D (64 800) 10. 17 500 leden 17. 0,375 kg

4. C (1/8) 11. 48 teams 18. 27,6 

5.  12. 122760 flessen 19. 1 uur en 20 minuten

6. 38,40 13. €14,40 20. 13,002

7. 302 meter 14. 3 21. 5,5 km

37 129
1000
__

7 3
7

__
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