
Zweeds renspel
Verhaaltjessommen E4

Oefen verhaaltjessommen op www.verhaalsommen.nl



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

 4 tulpen
 7 bloemen
 9 boeketten
 30 euro
 24 eieren
 30 centimeter
 60
 52 bloemen

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

9.   10 dozen
10. 84 vogels
11.  54
12. 9 bloembakken
13. 35 cent
14. 48 euro
15. 5 bloembollen
16. 13 waterijsjes



1. tulpen

2. bloemen

3. boeketten

4. euro

5. eieren

6. centimeter

7.  

8. bloemen

Antwoordenblad

9. dozen

10. vogels

11.  

12. bloembakken

13. cent

14. euro

15. bloembollen

16. waterijsjes



1. Vier kinderen verdelen 16 tulpen eerlijk. Hoeveel 
tulpen krijgt ieder?



2. Flip verdeelt 21 bloemen over 3 vazen.
Hoeveel bloemen moeten er in iedere vaas?



3. Flip maakt boeketten van 45 zonnebloemen. 
Hij doet er steeds 5 in een boeket. Hoeveel 

boeketten kan hij maken?



4. Een zak met bloembollen kost 6 euro. 
Frits koopt 5 zakken, hoeveel euro moet hij 

betalen?

€ 6



5. In een hok zitten 6 kippen. Iedere kip legt 4 
eieren. Hoeveel eieren leggen de kippen samen?



6. De zonnebloem van Flip is 15 centimeter. 
Die van Joep is twee keer zo lang. Hoe lang is de 

zonnebloem van Joep?



7. 23 +          = 83



8. Max heeft 31 groene, 7 rode en 14 blauwe 
bloemen. Hoeveel bloemen zijn dat samen? 



9. Boer Floris vindt 80 eieren op zijn boerderij. 
Hij doet steeds 8 eieren in een doos. 

Hoeveel dozen kan hij vullen?



10. Maud telt 39 vogels. Daarna telt ze er nog 45.
Hoeveel vogels zijn dat samen?



11. 26 +          = 80



12. Loes heeft 27 bloemen. Ze doet steeds 3 
bloemen in een bloembak. Hoeveel 

bloembakken kan Loes vullen?



13. Vera koopt een zakje met zaadjes voor 
65 cent. Ze betaalt met 1 euro. 
Hoeveel cent krijgt Vera terug?



€ 12

14. Jasmijn koopt 4 bossen bloemen. 
Iedere bos bloemen kost 12 euro. 
Hoeveel euro moet ze betalen?



15. Donna plant 34 bloembollen. Uit 29 
bloembollen groeit een bloem. Uit hoeveel 

bloembollen groeit niks?



16. In de mand van Mees zitten 26 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.


