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1.

2.

3.

Peter en Dick zoeken kastanjes. Ze verzamelen ersamen 46. peter vindt g kastánjes meer dan Dick.Hoeveel kastanjes vindt peteit'-- "'-

Moeder moet 2 rekeningen betalen, één van € 47,65en één van € 29,25.
Hoeveel houdt zij over van een biljet van 100 euro?

Moeder gaat met vier kinderen naar de lJsrevue.Een kaartje kost € 4,50.
Hoeveel moet zij betalen?

Eer.auto rrldt 1 op J2 De afstand TiÍburg _ Bussumis 84 km. Hoeveel titer benzin" gËbffi, deze autoop de heen- en terugreis?

9p Oe verjaardag van Brian komen 1g kinderen.Brian heeÍt 150 óverbailen om te iiajeren. nijsnoept zelf ook mee. Hoeveel keer kun f,i; l"onáguunen hoeveel houdt hij over?

Lennard, Ries, Jasper en Adje verdelen T2 euro.Lennard krijst 
^1 

dee,t, Ries 'g ;;el, j;àp-íï""r
en Adje de rest."Wie krijgt n"frin.iz"

Een tuin is J2 m lang en 71 m breed Van deze
lyl1.y*, i oeer met graszoden betesd.
floeveet m, graszoden is dat?

Een boer heeft 900 ejgpn Negentien procent van
9: _"j"r"l houdt hij zetf ..D" *;i;rk"opt hij aaneen handelaar. Hoeveet eteren neemt deeierhandelaar mee?

jfgt_Ygogramma 'Los Vast'duurt van 16.45 uurtot í 2.35 uur. Hoeveet minuten Ë à;tà'

Mevrouw Van Marel verdient per maand € 2250,_.Zii spaart etke maand 
"u"nu"!i ,9;Ë;, is dat € 1680,_Hoeveel houdt zij per maand over?

Omcirkel het
goede antwoord

4.23
B.27
c.31
D.59

A. € 24,10
B. € 25,90
c. € 24,_
D. € 25,10

A. € 13,50
B. € 18,_
c. € 9,_
D. € 22,50

A. 12 titer
B. 14 titer
C. l6liter
D. T liter

A.7xen Tover
B.7 x en 10 over
C. 7 x en .17 over
D. 6 x en 36 over

A. Adje
B. Jasper
C. Ries
D. Lennard

A.90 m2
B. 19 m2
C.67,5 m2
D.96 m2

A. 180
B.729
c.171
D. 739

A. 55 minuten
B. 60 minuten
C. 50 minuten
D. 105 minuten

A. € 2390,-
B. € 2110,-
c. € 2100,-
D. € 140,-
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