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Bij een Zweeds renspel hangen alle vragen rondom een 
centrale plek. De kinderen leggen hun antwoordenblad op de 

centrale plek en gaan zoeken naar vragen. De antwoorden 
van de vragen schrijven ze op het antwoordenblad. 

 
 

Antwoorden

 6 tulpen
 2 bloemen
 5 tulpen
 14 euro
 7 meisjes
 17 snoepjes
 4
 16 bloemen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.  18 euro
10. 19 vogels
11.  10
12. 4 bloemen
13. 17 mensen
14. 6 appels
15. 3 planten
16. 8 waterijsjes



1. tulpen

2. bloemen

3. tulpen

4. euro

5. meisjes

6. snoepjes

7.  

8. bloemen

Antwoordenblad

9. euro

10. vogels

11.  

12. bloemen

13. mensen

14. appels

15. planten

16. waterijsjes

Klaar? Oefen meer verhaaltjessommen en speel rekenspelletjes 
op www.verhaalsommen.nl.



1. Twee kinderen verdelen 12 tulpen eerlijk. 
Hoeveel tulpen krijgt ieder?



2. Flip verdeelt 6 bloemen over 3 vazen.
Hoeveel bloemen moeten er in iedere vaas?



3. Flip heeft 14 tulpen en zonnebloemen. 
Hij heeft 9 zonnebloemen. 
Hoeveel tulpen heeft hij? 

 



4. Een zak met bloembollen kost 7 euro. 
Frits koopt 2 zakken, hoeveel euro moet hij 

betalen?

€ 7



5. In groep 3 zitten 20 kinderen. Er zijn 13 jongens. 
Hoeveel meisjes zitten er in groep 3?



6. Flip heeft 23 snoepjes. Hij eet 6 snoepjes op.
Hoeveel snoepjes heeft hij over?



7) 8 +          = 12



8. Max heeft 6 groene, 8 rode en 2 blauwe 
bloemen. Hoeveel bloemen zijn dat samen? 



9. Een bos bloemen kost 9 euro. 
Flip koopt 2 bossen. Hoeveel euro kost dat?

€ 9



10. Maud telt 11 vogels. Daarna telt ze er nog 8.
Hoeveel vogels zijn dat samen?



11) 3 +          = 13



12. Loes heeft 8 bloemen. De helft van de 
bloemen is roze. Hoeveel bloemen zijn roze?



Stuttgart

13. In de bus zitten 18 mensen. Eerst stappen er
5 mensen uit. Daarna stappen er 4 mensen in.

Hoeveel mensen zitten er in de bus?



14. Joep heeft 15 appels en bananen. 
Hij heeft 9 bananen. Hoeveel appels heeft hij? 

15



15. Jet heeft 14 planten in haar moestuin.
Er zijn 11 planten aan het groeien. 

Hoeveel planten groeien nog niet? 



16. In de mand van Mees zitten 16 waterijsjes. 
De helft van de waterijsjes is gesmolten. 

Hoeveel waterijsjes blijven over?



Meer verhaaltjessommen oefenen? 
Op www.verhaalsommen.nl oefen 
je gratis op eigen niveau en tempo. 

Na het maken van de 
verhaaltjessommen mag je een 
rekenspelletje spelen als beloning.


