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Oom Barney is boer. Hij gaat drie weken op vakantie.
Hij vraagt jou om op zijn boerderij te passen. Dat is leuk, maar ook spannend. 
Zou het je lukken? Alfred helpt oom Barney op de boerderij. 
Als oom Barney weg, is helpt Alfred jou zoveel hij kan.

Alfred is 67 jaar. Hoeveel jaar verschil is dat met jou?

1. Wat is dit voor som?

a. Plus b. Min c. Keer
d. Gedeeld door e. Anders              

2. Welke som reken je uit?

3. Alfred en jij verschillen             jaar in leeftijd.

Je gaat met Alfred appels plukken. Aan het eind van de dag hebben jullie 390 geplukt.
Je stopt ze in zakken. Er passen 10 appels in 1 zak. Hoeveel zakken heb je?

1. wat is dit voor som?

a. Plus c. Min c. Keer
b. Gedeeld door d. Anders            

2. welke som reken je uit?

3. Ik heb             zakken

Op de boerderij zijn 125 kippen. De kippen leggen 5 eieren per week. 
Hoeveel eieren per week is dat samen?

1. wat is dit voor som?

a. Plus b. Min c. Keer
d. Gedeeld door e. Anders              

2. welke som reken je uit?

3. De 125 kippen leggen samen             eieren per week.
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Gaat alles goed op de boerderij? Ik ben in Australië. Het is hier tien uur later dan in Nederland. Groetjes van je oom Barney
Landweg 1062

1091 EK Oirschot
Nederland

Wat leuk! Omdat oom Barney op vakantie is, krijg je een kaartje.
Je kijkt op je horloge. Het is bij jou nu 19:23. Hoe laat is nu bij oom Barney?

1. wat is dit voor som?

a. Plus b. Min c. Keer
d. Gedeeld door e. Anders              

2. Welke som reken je uit?

3. Bij oom Barney is het nu             in de ochtend

Je gaat met de trekker naar de markt. Alfred gaat lopend.
Over 4 kilometer loopt hij 30 minuten. De markt is 10 km ver weg. 
Hoelang doet Alfred ongeveer over 10 km?

1. Wat is dit voor som?

2. Reken de som uit met een verhoudingstabel:

3. Alfred loopt in             minuten naar de markt. Dat is             uur en             minuten
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Alfred en jij hebben allebei even veel geld mee voor op de markt. Jij hebt 4 briefjes
van € 100. Alfred heeft allemaal briefjes van € 20. Hoeveel briefjes heeft Alfred?

1. Welke som reken je uit?

2. Alfred heeft             briefjes van € 20

Je gaat de koeien melken.  Je begint om 5:10 uur (vroeg hè! :-) ) 
Je bent om 10:05 uur klaar. Hoe lang duurde het melken?

1. Welke som reken je uit?

2. Van 5:10 uur tot 10:10 uur is precies             uur.  Van 5:10 uur tot 10:05 uur ben 
je             uur en             minuten bezig geweest met het melken van de koeien.

Na drie weken is oom Barney weer terug. Hij had een leuke vakantie, maar heeft zijn 
boerderij wel gemist. Hij is heel blij dat jij zo goed voor alles hebt gezorgd. 
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Oom Barney is boer. Hij gaat drie weken op vakantie.
Hij vraagt jou om op zijn boerderij te passen. Dat is leuk, maar ook spannend. 
Zou het je lukken? Alfred helpt oom Barney op de boerderij. 
Als oom Barney weg, is helpt Alfred jou zoveel hij kan.

Alfred is 67 jaar.. Hoeveel jaar verschil is dat met jou?

1. Wat is dit voor som?

a. Plus b. Min c. Keer
d. Gedeeld door e. Anders... 

2. Welke som reken je uit?   Ben je 8 jaar? Dan reken je zo: 67 - 8 = 59
     Ben je 9 jaar? Dan reken je zo: 67 - 9 = 58
     Ben je 10 jaar? Dan reken je zo: 67 - 10 = 57
     Ben je 11 jaar? Dan reken je zo: 67 - 11 =  56

3. Alfred en jij verschillen 59/58/57/56 jaar in leeftijd.

Je gaat met Alfred appels plukken. Aan het eind van de dag hebben jullie 390 geplukt.
Je stopt ze in zakken. Er passen 10 appels in 1 zak. Hoeveel zakken heb je?

1. wat is dit voor som?

a. Plus c. Min c. Keer
b. Gedeeld door d. Anders... 

2. welke som reken je uit?   390 : 10

3. Ik heb 39 zakken

Op de boerderij zijn 125 kippen. De kippen leggen 5 eieren per week. 
Hoeveel eieren per week is dat samen?

1. wat is dit voor som?

a. Plus b. Min c. Keer
d. Gedeeld door e. Anders

2. welke som reken je uit? 125 x 5

3. De 125 kippen leggen samen 625 eieren per week.
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Wat leuk! Omdat oom Barney op vakantie is, krijg je een kaartje.
Je kijkt op je horloge. Het is bij jou nu 19:23. Hoe laat is nu bij oom Barney?

1. wat is dit voor som?

a. Plus b. Min c. Keer
d. Gedeeld door e. Anders: tijd optellen

2. Welke som reken je uit? 19:23 +10 uur

3. Wat is het antwoord op de som?

Bij oom Barney is het nu 05:23 in de ochtend

Je gaat met de trekker naar de markt. Alfred gaat lopend.
Over 4 kilometer loopt hij 30 minuten. De markt is 10 km ver weg. 
Hoelang doet Alfred ongeveer over 10 km?

1. Wat is dit voor som? Gedeeld en keer som

2. Reken de som uit met een verhoudingstabel:

3. Alfred loopt in 75 minuten naar de markt. Dat is 1  uur en 15 minuten

Gaat alles goed op de boerderij? Ik ben in Australië. Het is hier tien uur later dan in Nederland. Groetjes van je oom Barney
Landweg 1062

1091 EK Oirschot
Nederland



Verder oefenen met de lesstof van school? Ga naar squla.nl

Alfred en jij hebben allebei even veel geld mee voorop de markt. Jij hebt 4 briefjes
van € 100. Alfred heeft allemaal briefjes van € 20. Hoeveel briefjes heeft Alfred?

1. Welke som reken je uit?  4 x €100 = €400 / €400 : €20= 20

2. Alfred heeft 20 briefjes van € 20

Je gaat de koeien melken.  Je begint om 5:10 uur (vroeg hè! :-) ) 
Je bent om 10:05 uur klaar. Hoe lang duurde het melken?

1. Welke som reken je uit? 
   Hoeveel uren en minuten zitten er tussen 5:10 en 10:05?
   Tussen 05:10 en 10:10 zit precies 5 uur verschil.
   En tussen 10:10 en 10:05 zitten 5 minuten
   minder. Dus 5 uur min 5 minuten is 4 uur en 55 minuten.

2. Van 5:10 uur tot 10:10 uur is precies 5 uur.  
    Van 5:10 uur tot 10:05 uur ben je 4 uur en 55 minuten bezig geweest 
    met het melken van de koeien.

Na drie weken is oom Barney weer terug. Hij had een leuke vakantie, maar heeft zijn
boerderij wel gemist. Hij is heel blij dat jij zo goed voor alles hebt gezorgd. 

ANTWOORDBLAD 3/3


