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Namen:



vraag 1 
Bart gaat samen met zijn oma naar de markt. 
Bij het churroskraampje blijven ze even staan. 
Er is nu een aanbieding: 100 gram voor €1,20.

Oma koopt 1,5 kilogram churros. 
Hoeveel euro moet ze betalen?

€ _______ 



vraag 2 
Sem krijgt zijn cijferlijst terug van de eerste periode. 
Zijn gemiddelde cijfer is door een vlek niet meer te lezen. 

Wat is het gemiddelde van zijn cijferlijst?
_______

wiskunde
Nederlands
scheikunde

Engels
bewegingsonderwijs

Gemiddeld:

6

8

5

9

7



De postcodeloterij is gevallen in Amsterdam!
Elke speler die mee doet, krijgt een kwart miljoen.

Schrijf dat bedrag in cijfers.
€ _______ 

kg

vraag 3 



vraag 4 
Er zijn Black Friday deals op sneakers.
Matthijs ziet bij twee verschillende winkels een aanbieding. 

Hoeveel euro is het verschil tussen deze 2 aanbiedingen?
€ _______ 

Sneakerworld
30% korting!

Sneakmania
€45,- korting!

€23
0



In deze soeppan kan 10  liter soep. 
In elke soepkom past 1/5 liter. 

Hoeveel soepkommen kunnen er worden gevuld?

_______ kommen

kg

vraag 5 



24 032 : 4 =

vraag 6 



Vul in:
1 op de  _______ eet nog maar 2x per week vlees.

kg

vraag 7 Steeds meer vegetarisch eten

DEN HAAG – Uit onderzoek blijkt dat steeds 
meer mensen vlees tijdens het avond eten 
verruilen voor vegetarische vervangers. 
6 op de 42 mensen eet nog maar 2x vlees per 
week tijdens hun avondmaal. Vorig jaar was ..



1

vraag 8 

3
4

1
4

: =__ __



De Loopplank doet mee aan 10 km van de avond4daagse. 
De juf ziet op haar horloge dat het nu
18.50 is. Ze zijn op dit moment al 1 uur en 25 minuten 
onderweg. 

Hoe laat zijn ze gestart? Schrijf de digitale tijd op.
_______ : _______

kg

vraag 9 



Tijdens een potje FIFA scoort:
Jim 40 % van de 30 doelpunten raak
Sahil 13 van de 30 doelpunten raak

Wie heeft er tijdens dit potje de meeste doelpunten gemaakt?

_______ heeft dit potje gewonnen.

vraag 10



Na een gezellig dagje op het terras betaalt Jos de rekening. 
Hij betaalt met €20,- cash en de rest pint hij.

Hoeveel euro moet Jos pinnen?

€ _______

vraag 11

Restaurant het dammetje

1   carpaccio salade
1   broodje tonijn
1   ham/kaas tosti
1    clubsandwich
2.   cola
2.   Ispa blauw 

€9,95
€6,50
€3,25
€12,35
€2,20
€2,00

________________________

Totaal



Zet de breuken op volgorde van klein naar groot. 

_____       ______    ______      ______

1
4

5
6

6
122

3

vraag 12



Welk getal ligt het dichts bij 89 990?

a. 89 099
b. 89 900
c. 89 909
d. 50 000

kg

vraag 13



De oppervlakte van de kippenren is 32 m2.

De lengte is 8 meter.

Hoeveel meter breed is de kippenren?
_______ meter breed 

kg

vraag 14



Welk getal hoort er op de pijl?

Antwoord _______

kg

vraag 15

90 00070 000



3

vraag 16 

x =1
2

__5



Samuel gaat van de zomer naar Amerika. 
Hij koopt nu al een kaartje voor een basketbal wedstrijd 
van $35.

De koers is op dit moment: 
1 euro = 1,25 dollar. 

Hoeveel euro heeft Samuel betaald?
€ _______

kg

vraag 17



Deze klokkentoren heeft een schaal van 1  : 200.
De toren is op de tekening 6 cm lang.  

Hoeveel meter is dat in het echt?
_______ meter kg

vraag 18



bloemperk

1 m2

Hoe groot is ongeveer de oppervlakte van dit 
bloemperk? 

a. 10 m2

b. 20 m2

c. 25 m2

d. 30 m2

vraag 19



De weegschaal kan 6 kg in totaal wegen. 
. 
Hoeveel kg aan aardbeien ligt er nu al 
op weegschaal?

_______ kg

kg

vraag 20



5

vraag 21 

1
4

x =__



vraag 22 

20

40

60

80

100

120
aantal

film
pje 1

Aantal Tiktok likes

film
pje 2

film
pje 3

film
pje 4

Bibi houdt haar likes bij van haarTiktok filmpjes in een grafiek..
Hoeveel likes heeft zij bij filmpje 6 minder dan filmpje 1?
Antwoord _______

film
pje 5

film
pje 6



In de tank van de kartauto kan 15 liter.
Per ronde verbruikt de moter 1/5 liter.

Hoeveel rondjes kan je rijden met een volle tank?

_______ rondjes

vraag 23



Antwoordenblad
1. €18,00 8. 7 15. 105.000 22. 80 likes

2. 7 9. 17:25 uur 16. 17 1/2 23. 75 rondjes

3. 250.000 10. Sahil 17. €28

4. €24 11. 16,25 18. 12 meter

5.  50 kommen 12. ¼ - 6/12 – 2/3 – 5/6 19. B (20 m2)

6. 6008 13. C (89 909) 20. 0,8 kg

7. 1 op de 7 14. 4 meter 21. 1 1/4



Bedankt voor het downloaden!

veel plezier met het document!

Ik zou het leuk vinden als je mijn instagram en/of website
bij anderen aanraadt! 
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