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

De kinderen van groep 7 / 8 organiseren een verjaardagsfeest voor hun juf Samantha. 
Maar: ssst! Niets verklappen... Juf Samantha weet nergens van. Het is een verrassing!

Ayoub koopt voor het feest 12 bakjes snoeptomaatjes. In elk bakje zitten 12 tomaatjes.
Hoeveel tomaatjes is dat samen?

Ayoub heeft             tomaatjes gekocht.

15 kinderen willen graag zure matten voor het feest. 
Ze kopen een grote zak met 120 zure matten. Ze verdelen ze eerlijk met 15 kinderen.
Hoeveel zure matten krijgt elk kind?

Elk kind krijgt             zure matten.

Hoeveel zure matten elk kind krijgen als ze alle zure matten met 8 kinderen delen?

Elk kind krijgt             zure matten.

De kinderen mogen frisdrank kopen voor het feest. Ze kopen een krat met 20 flesjes.
Bij de kassa betalen ze € 21. Op het krat zit € 3 statiegeld en op elk flesje zit € 0,15
statiegeld. Hoeveel kost de frisdrank per flesje, zonder statiegeld?

Hoeveel betaal je voor alleen 20 flesjes met statiegeld zonder het krat? €                         

Hoeveel statiegeld betaal je voor 20 flesjes? €                         

Hoeveel kost de frisdrank in alle flesjes bij elkaar? €                         

Hoeveel kost de frisdrank per flesje?  €                         
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Twee op de 5 kinderen wil graag een danswedstrijd houden op het feest. 
Hoeveel van de 25 kinderen wil dit niet?

2 op de 5 kinderen is         deel van alle kinderen.  

            kinderen willen een dansfeest.
 
Dan willen             kinderen liever geen dansfeest.

Desha wil een podium maken in de klas. Ze maakt een tekening van de klas met een
schaal van 1 : 40. Op de tekening is het podium meter 5 cm breed en 8 cm lang.
Hoeveel meter breed en lang is het podium in het echt?

Op de tekening is het podium             cm breed. 

In het echt is het podium             cm breed.

Dat is             meter.

Op de tekening is het podium             cm lang. In het echt is het             cm lang. 

Dat is             meter of             meter en             centimeter.

De kinderen zijn druk aan het voorbereiden. 
Het is lastig om niets te laten merken aan juf Samantha! 
20 % van de kinderen denkt dat juf Samantha er toch wel achter komt.
Hoeveel van de 25 kinderen zijn dat? Je mag een verhoudingstabel gebruiken.

             kinderen denken dat juf Samanta er wel achter komt.

De klas van de kinderen en juf Samantha is 800 centimeter lang en 
650 centimeter breed. Hoeveel vierkante meter is dat?

De klas is             centimeter lang. Dat is             meter.

De klas is             centimeter breed. Dat is             meter.

De oppervlakte is             vierkante meter.
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De klas maakt een afspeellijst met leuke muziek. Boris zet er 36 liedjes op en Joy
voegt daar ⅓ van het aantal van Boris aan toe. Djavan zet 11 liedjes meer dan Joy op
de lijst. Daarna is de lijst klaar. Hoeveel liedjes staan er op de hele lijst?

Boris zet             liedjes op de lijst. Joy zet             liedjes op de lijst.

Davan zet             liedjes op de lijst. Samen zijn dat             liedjes.

Om de ruimte te versieren koopt Selina koopt 11 slingers van 2,05 per stuk. 
Ze heeft €23 bij zich. Heeft ze genoeg?

Selina moet             betalen.

Ze heeft €             Dat is genoeg / niet genoeg.

Op de feestavond belt Liam de juf om haar uit te nodigen voor het feest. 
Juf is heel verrast! Op de klok ziet ze dat het 18:53 is. 
Ze neemt vijf minuten de tijd om haar feestkleren aan te trekken. 
Gaat op de fiets naar school. Juf Samantha fietst 12 kilometer per uur en de 
afstand naar school is 4 kilometer. Hoe laat komt ze aan op school?

Als juf op de klok kijkt is het             uur.

Eerst 5 minuten verkleden. Dan is het             uur.
Daarna gaat  juf Samantha weg.

Als ze 12 kilometer in 1 uur fietst dan doet ze             minuten over 4 kilometer.

Juf Samantha komt op school aan om             uur.

Als juf Samantha op school komt kan het feest beginnen. Ze had niets in 
de gaten, dus het is een hele verrassing! Ze maakt een filmpje en zet dit op 
social media. Het filmpje gaat viral en wordt wel 70,5K keer bekeken. 
Hoeveel keer is dat eigenlijk?

Zoek op wat K betekent. K is de afkorting voor            

Hoeveel is dan 70,5 K?           

Zoveel is de video dus bekeken! De kinderen en hun juf zijn wereldberoemd!
Aan het eind van het feest bedankt juf Samantha haar klas. 
Ze zegt: ‘Jullie zijn echt een topklas! 
Deze avond zal ik nooit meer vergeten!
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De kinderen van groep 7 / 8 organiseren een verjaardagsfeest voor hun juf Samantha. 
Maar: ssst! Niets verklappen... Juf Samantha weet nergens van. Het is een verrassing!

Ayoub koopt voor het feest 12 bakjes snoeptomaatjes. In elk bakje zitten 12 tomaatjes.
Hoeveel tomaatjes is dat samen?

Ayoub heeft 12 x 12 = 144 tomaatjes gekocht.

15 kinderen willen graag zure matten voor het feest. 
Ze kopen een grote zak met 120 zure matten. Ze verdelen ze eerlijk met 15 kinderen.
Hoeveel zure matten krijgt elk kind?

Elk kind krijgt 8 zure matten.

Hoeveel zure matten elk kind krijgen als ze alle zure matten met 8 kinderen delen?

Elk kind krijgt 15 zure matten.

De kinderen mogen frisdrank kopen voor het feest. Ze kopen een krat met 20 flesjes.
Bij de kassa betalen ze € 21. Op het krat zit € 3 statiegeld en op elk flesje zit € 0,15
statiegeld. Hoeveel kost de frisdrank per flesje, zonder statiegeld?

Hoeveel betaal je voor alleen 20 flesjes met statiegeld zonder het krat? 
  € 21 - € 3 statiegeld van het krat = € 18            

Hoeveel statiegeld betaal je voor 20 flesjes?
  Voor 20 flesjes betaal je 20 x € 0,15 = € 3 statiegeld 

Hoeveel kost de frisdrank in alle flesjes bij elkaar? 
  18 - € 3 = € 15

Hoeveel kost de frisdrank per flesje?
  De frisdrank in 1 flesje kost € 15 : 20 = € 0,75
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Twee op de 5 kinderen wil graag een danswedstrijd houden op het feest. 
Hoeveel van de 25 kinderen wil dit niet?

2 op de 5 kinderen is         deel van alle kinderen.  

10 kinderen willen een dansfeest.
 
Dan willen 15 kinderen liever geen dansfeest.

Desha wil een podium maken in de klas. Ze maakt een tekening van de klas met een
schaal van 1 : 40. Op de tekening is het podium meter 5 cm breed en 8 cm lang.
Hoeveel meter breed en lang is het podium in het echt?

Op de tekening is het podium 5 cm breed. 
In het echt is het podium 200 cm breed.
Dat is 2 meter.
Op de tekening is het podium 8 cm lang. In het echt is het 320 cm lang. 
Dat is 3,2 meter of 3 meter en 20 centimeter.

De kinderen zijn druk aan het voorbereiden. 
Het is lastig om niets te laten merken aan juf Samantha! 
20 % van de kinderen denkt dat juf Samantha er toch wel achter komt.
Hoeveel van de 25 kinderen zijn dat? Je mag een verhoudingstabel gebruiken.

100% is 25 kinderen. 100% : 5 = 20%. 20% = 
5 kinderen denken dat juf Samanta er wel achter komt

De klas van de kinderen en juf Samantha is 800 centimeter lang en 
650 centimeter breed. Hoeveel vierkante meter is dat?

De klas is 800 centimeter lang. Dat is 8 meter.

De klas is 650 centimeter breed. Dat is 6,5 meter.

De oppervlakte is 8 x 6,5 = 52 vierkante meter.

2
5

2/3TIJD VOOR EEN FEESTJE! [ANTWOORDBLAD] 



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

De klas maakt een afspeellijst met leuke muziek. Boris zet er 36 liedjes op en Joy
voegt daar ⅓ van het aantal van Boris aan toe. Djavan zet 11 liedjes meer dan Joy op
de lijst. Daarna is de lijst klaar. Hoeveel liedjes staan er op de hele lijst?

Boris zet 36 liedjes op de lijst. Joy zet 1/3 x 36 = 12 liedjes op de lijst.
Davan zet 12 + 11 = 23 liedjes op de lijst. Samen zijn dat 36 + 12 + 23 = 71 liedjes.

Om de ruimte te versieren koopt Selina koopt 11 slingers van 2,05 per stuk. 
Ze heeft €23 bij zich. Heeft ze genoeg?

Selina moet 1 x € 2 + 11 x € 0,05 =  € 22,55 betalen.
Ze heeft €23.  Dat is genoeg / niet genoeg.

Op de feestavond belt Liam de juf om haar uit te nodigen voor het feest. 
Juf is heel verrast! Op de klok ziet ze dat het 18:53 is. 
Ze neemt vijf minuten de tijd om haar feestkleren aan te trekken. 
Gaat op de fiets naar school. Juf Samantha fietst 12 kilometer per uur en de 
afstand naar school is 4 kilometer. Hoe laat komt ze aan op school?

Als juf op de klok kijkt is het 18:53 uur.
Eerst 5 minuten verkleden. Dan is het 18:58 uur.
Daarna gaat  juf Samantha weg.

Als ze 12 kilometer in 1 uur fietst dan doet ze 20 minuten over 4 kilometer.
Juf Samantha komt op school aan om 19:18 uur.

Als juf Samantha op school komt kan het feest beginnen. Ze had niets in 
de gaten, dus het is een hele verrassing! Ze maakt een filmpje en zet dit op 
social media. Het filmpje gaat viral en wordt wel 70,5K keer bekeken. 
Hoeveel keer is dat eigenlijk?

Zoek op wat K betekent.
K is de afkorting voor duizend.
Hoeveel is dan 70,5 K? 70,5 x 1000. Dat is 70.500.

Zoveel is de video dus bekeken! De kinderen en hun juf zijn wereldberoemd!
Aan het eind van het feest bedankt juf Samantha haar klas. 
Ze zegt: ‘Jullie zijn echt een topklas! 
Deze avond zal ik nooit meer vergeten!
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