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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. Flip heeft 4 kilo aardbeien. Flip verdeelt de aardbeien over bakjes 

van 0,25 kilo. Hoeveel bakjes met aardbeien heeft Flip? 

 

2. Naar de voetbalwedstrijd komen 120 mensen kijken. 25 % van hen 

komt met de fiets. Hoeveel mensen komen met de fiets?

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

ieder kind?

            

4. Ollie heeft een pot met 18 rode en blauwe kralen. 1/3 deel van de 

kralen is blauw. Hoeveel kralen zijn rood?

               

5. De kaasboer verkoopt één kilogram kaas voor € 8,50. Pepe koopt 

500 gram kaas. Hoeveel euro moet hij betalen?

             

6. Een voetbaltas kost € 60. Vandaag krijg je 25 % korting. Hoeveel 

euro moet je vandaag betalen voor de voetbaltas?

7. De zonnebloem van Mia is 0,97 meter hoger dan de zonnebloem 

van Ella. Hoeveel centimeter is dat?
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16 bakjes8 bakjes 12 bakjes10 bakjes

18 mensen 24 mensen 30 mensen 36 mensen

€ 33 € 39 € 36,50 € 37

6 kralen 9 kralen 12 kralen 15 kralen

€ 4,25 € 4,50€ 2,25 € 2,50

€ 15 € 45 € 51 € 75

97 cm 970 cm9,7 cm0,097 cm



8. In groep 7 zitten 20 kinderen. 5 van hen draagt een bril. Welk deel 

van de kinderen draagt géén bril? 

 

9. Nienke koopt schoolspullen voor € 4,45 en € 3,60. Ze betaalt met 

€ 10. Hoeveel euro krijgt Nienke terug?

10. In groep 7A zitten 28 kinderen. 3/4 deel van de kinderen heeft 

een voldoende voor de rekentoets. Hoeveel kinderen zijn dat?

                    

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

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

               

12. Mo maakt taart voor 6 personen. In het recept voor 4 personen 

staat 250 ml melk. Hoeveel ml melk heeft Mo nodig voor 6 personen?

          

13. Met de auto rijdt Joep 60 km/u. Hoeveel kilometer rijdt Joep in 

anderhalf uur?

14. In een stadion passen 19000 toeschouwers. Er zijn nu 16911 

toeschouwers. Hoeveel toeschouwers kunnen er nog bij?

www.verhaalsommen.nl

1/4 deel4/5 deel1/5 deel 3/4 deel

€ 1,90 € 1,95 € 2,05 € 8,05

21 kinderen7 kinderen 14 kinderen 23 kinderen

260 stukken234 stukken 271 stukken 286 stukken

375 ml350 ml275 ml125 ml

80 km 120 km90 km30 km

3089 mensen 3091 mensen2091 mensen 2089 mensen



15. Een nieuwe eettafel kost € 620. Selma krijgt 10 % korting. Hoeveel 

euro moet Selma voor de eettafel betalen?

 

16. Het is 19.25 uur. Om half 9 's avonds moet Vivian naar bed. 

Hoeveel minuten duurt dat nog?

17. Boer Jan heeft 120 dieren. 6/8 deel daarvan zijn koeien. Hoeveel

koeien heeft boer Jan?

                    

18. In groep 7A zitten 21 kinderen. 2/3 deel van de kinderen zit op 

voetbal. Hoeveel kinderen zitten er op voetbal?

               

19. In de feestzaal zijn 80 mensen. 40% van hen heeft een tas bij 

zich. Hoeveel mensen hebben een tas bij zich?

             

20. In een zak spek zit 250 gram. Je krijgt 20 % extra spek. Hoeveel 

gram spek zit er in de zak? 

Klaar? Oefen meer verhaaltjessommen en speel rekenspelletjes op 

www.verhaalsommen.nl

www.verhaalsommen.nl

€ 682€ 558 € 548€ 62

55 minuten 65 minuten35 minuten5 minuten

60 koeien 90 koeien30 koeien 100 koeien

3 kinderen

7 kinderen

6 kinderen  7 kinderen 14 kinderen

16 mensen 40 mensen 24 mensen 32 mensen

50 gram 200 gram 275 gram 300 gram


