
Werkboekje van: 

 www.verhaalsommen.nl



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. Bij zwemles zijn 24 kinderen. De helft van de kinderen is een

meisje. Hoeveel meisjes doen er mee met de zwemles?

 

2. Juf heeft 30 stiften. Zij doet steeds 5 stiften in een doosje. 

Hoeveel doosjes kan juf vol maken?

3. In de pot zitten 20 knikkers. Vier kinderen verdelen de knikkers 

eerlijk. Hoeveel knikkers krijgt ieder kind? 

            

4. Op de weg mag je niet harder rijden dan 60 kilometer per

uur. Mees rijdt 86 kilometer per uur. Hoeveel rijdt hij te hard?

               

5. Eef en Mo hebben om 7 uur afgesproken. Eef belt dat zij

een half uur later is. Hoe laat komt Eef aan?

             

6. Meester heeft 45 rode, 12 gele en 22 blauwe potloden. 

Hoeveel potloden zijn dat samen?

7. Drie kinderen verdelen samen 33 euro eerlijk. Hoeveel euro krijgt 

ieder kind?
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11 meisjes 12 meisjes 13 meisjes 14 meisjes

5 doosjes 6 doosjes 7 doosjes 8 doosjes

3 knikkers 4 knikkers 5 knikkers 6 knikkers

16 kilometer 26 kilometer 36 kilometer

8 uur 9 uur half 7 half 8

77 potloden 78 potloden 79 potloden 81 potloden

10 euro 9 euro13 euro11 euro

20 kilometer



8. Isa koopt een spel en een boek. Het spel kost 19 euro. Samen moet 

Isa 40 euro betalen. Hoeveel euro kost het boek?

 

9. Nienke koopt spullen voor 75 cent. Ze betaalt met € 1. Hoeveel 

cent krijgt Nienke terug?

10. In een pak met koekjes zitten 8 koekjes. Esmee koopt 3 pakken. 

Hoeveel koekjes koopt Esmee in totaal?

                    

11. De plant van Pim is 3 meter hoog. De plant van Faas is twee keer 

zo hoog. Hoeveel meter hoog is de plant van Faas?

               

12. Het is nu 8 uur. Over 2 uur begint de voetbalwedstrijd. Hoe laat 

begint de voetbalwedstrijd?

             

13. Een kaartje voor de dierentuin kost 6 euro. Mirjam koopt 6 

kaartjes. Hoeveel euro moet Mirjam betalen?

14. Adem heeft 34 euro in zijn spaarpot. Hij doet er 46 euro bij. 

Hoeveel euro zit er in de spaarpot?
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20 euro19 euro18 euro 21 euro

20 cent 35 cent 25 cent 30 cent

24 koekjes26 koekjes 18 koekjes 16 koekjes 

5 meter7 meter 9 meter 6 meter

half 76 uurhalf 1010 uur

18 euro 34 euro 36 euro12 euro

70 euro 78 euro80 euro 82 euro



15. Sanne telt de auto’s in haar straat. Ze telt 12 blauwe auto’s, 28 

zwarte auto’s en 3 rode auto’s. Hoeveel auto’s telt Sanne in totaal?

 

16. Het is half 8. Om 8 uur moet Lotte naar bed. Hoeveel minuten 

duurt dat nog?

17. Arjan moet 81 kilometer rijden. Na 60 kilometer houdt hij pauze. 

Hoeveel kilometer moet hij daarna nog rijden?

                    

18. In groep 4 zitten 22 kinderen. De helft van de kinderen zit op 

voetbal. Hoeveel kinderen uit groep 4 zitten op voetbal?

               

19. Een zak met kralen kost 6 euro. Frits koopt 5 zakken. Hoeveel euro 

moet hij betalen?

             

20. Jasmijn koopt 4 boeken. Ieder boek  kost 12 euro. Hoeveel euro 

moet ze betalen?

Klaar? Oefen meer verhaaltjessommen en speel rekenspelletjes op 
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45 auto's44 auto's43 auto's 41 auto's 

30 minuten 15 minuten45 minuten60 minuten

18 kilometer 21 kilometer19 kilometer 22 kilometer

10 kinderen

7 kinderen

12 kinderen  11 kinderen 9 kinderen

25 euro 30 euro 35 euro 40 euro

42 boeken 44 boeken 46 boeken 48 boeken


