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Verhaaltjessommen
Reken de verhaaltjessommen uit.

Welk antwoord is goed?

Omcirkel eerst het goede antwoord.

Geef daarna het nummer van de vraag de goede kleur.
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1. Het vliegtuig vliegt op een hoogte van 16 kilometer. Hoeveel meter 

is dat? 

 

2. Koen heeft € 100 in zijn spaarpot. Hij koopt een step van €85 en 

een helm voor € 4,95. Hoeveel euro houdt Koen over?

3. Drie kinderen verdelen samen 111 euro eerlijk. Hoeveel euro krijgt 

ieder kind?

            

4. Ollie heeft een pot met 18 kralen. 1/3 deel van de kralen is blauw. 

Hoeveel kralen zijn blauw?

               

5. Pepe verdient elke week 50 euro. Iedere week spaart hij de helft 

van zijn geld. Na hoeveel weken zit er 150 euro gespaard?

             

6. Max heeft 1134 rode, 120 gele en 162 blauwe kralen. Hoeveel kralen 

zijn dat samen?

7. Selma heeft 4012 euro. Haar vriendin Roos heeft 20 euro minder 

dan Selma. Hoeveel euro heeft Roos?
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16.000 meter 1600 meter 160.000 meter 0,16 meter

€ 10,05 € 10,50 € 19,95 € 9,95

€ 33 € 39 € 36,50 € 37

9 kralen 6 kralen 3 kralen 15 kralen

7 weken 6 weken 4 weken 3 weken

1416 kralen 3954 kralen 1316 kralen 1317 kralen

€ 3992 € 4032€ 2992€ 3993 



8. In groep 6 zitten 20 kinderen. 5 van hen draagt een bril. Welk deel 

van de kinderen draagt een bril? 

 

9. Nienke koopt schoolspullen voor € 4,45. Ze betaalt met € 5.

Hoeveel euro krijgt Nienke terug?

10. Youri koopt 9 dozen met potloden. In iedere doos zitten 18 

potloden. Hoeveel potloden zijn dat in totaal?

                    

11. In de groentewinkel staan 9 grote manden met fruit. In iedere 

mand zitten 26 stukken fruit. Hoeveel stukken fruit zijn dat samen?

               

12. Helen koopt 30 flessen water voor € 1,10 per stuk. Hoeveel euro 

moet Helen betalen?

             

13. Joep koopt 1/4 deel van een taart. Voor 1/4 deel moet hij 3 euro 

betalen. Hoeveel euro kost de hele taart?

14. Robine koopt 3 paar schoenen van € 31,60. Hoeveel euro moet ze 

betalen?
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1/4 deel2/4 deel1/5 deel 1/2 deel

€ 55 € 45 € 0,45 € 0,55

162 potloden171 potloden 189 potloden 171 potloden

234 stukken278 stukken 251 stukken 236 stukken

€ 33€ 3,30€ 11€ 32

€ 10 € 15€ 12€ 6

€ 94,80 € 9,480€ 93,80 € 9,380



15. Meester Mark koopt 2,5 kilo spekkies voor de kinderen in zijn klas. 

Hoeveel gram is dat?

 

16. Het is 19.25 uur. Om 8 uur 's avonds moet Vivian naar bed. 

Hoeveel minuten duurt dat nog?

17. Boer Jan heeft 80 dieren. 1/4 deel daarvan zijn koeien. Hoeveel 

koeien heeft boer Jan?

                    

18. In groep 6A zitten 21 kinderen. 1/3 deel van de kinderen zit op 

voetbal. Hoeveel kinderen uit groep 6A zitten er op voetbal?

               

19. Babs leest elke twee weken 4 boeken. Hoeveel boeken heeft Babs 

gelezen in 3 maanden?

             

20. Jamal verkoopt ballonnen voor 3 euro per stuk. Hij heeft 99 euro 

verdiend. Hoeveel ballonnen heeft Jamal verkocht?

Klaar? Oefen meer verhaaltjessommen en speel rekenspelletjes op 

www.verhaalsommen.nl
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2500 gram250 gram25 gram0,025 gram

35 minuten 40 minuten30 minuten25 minuten

20 koeien 40 koeien10 koeien 60 koeien

3 kinderen

7 kinderen

6 kinderen  7 kinderen 14 kinderen

6 boeken 12 boeken 18 boeken 24 boeken

297 ballonnen 303 ballonnen 11 ballonnen 33 ballonnen


