
Zoek iemand die
Loop door de klas met één hand omhoog.
Maak een tweetal door een high five te geven.
Laat jouw maatje een van de verhaaltjessommen oplossen. 
Vraag om de som op te schrijven of een tekening te maken van de som. 
Kijk de som samen na.
Los ook een van de verhaaltjessommen van jouw maatje op. 
Schrijf de som op of maak een tekening van de som.
Helemaal klaar? Oefen verhaaltjessommen op www.verhaalsommen.nl.

1. Rudolf vliegt op een hoogte van 17 kilometer. 
Hoe hoog vliegt Rudolf in meters?

 Antwoord:                  meter                                                

2. De Kerstman heeft 6.002 euro. 
Hij koopt een cadeautje van 5 euro. Hoeveel euro heeft de Kerstman over?

www.verhaalsommen.nl

3. John koopt 9 pakken met 32 kerstkransjes. 
Hoeveel kerstkransjes zijn dat in totaal?

Ingevuld door:

 Antwoord:                  euro                                              Ingevuld door:

 Antwoord:                  kerstkransjes                                           Ingevuld door:

Ingevuld door:

4. De Kerstman kijkt om 20:37 uur op zijn digitale horloge. 
Om 9 uur 's avonds moet hij terug zijn op de Noordpool. Over hoeveel minuten moet hij terug zijn?

 Antwoord:                  minuten                                           



6. De rendieren krijgen per dag 9 kg wortels. 
Hoeveel kilogram is dit in een week?

7. Aan 1 lichtsnoer zitten 150 lampjes. In de kerstboom hangen 5 lichtsnoeren. 
Hoeveel lampjes hangen er in de kerstboom?

8. De Kerstman heeft 950 cadeautjes meegenomen in zijn slee. 
Hij heeft er al 247 bezorgd. Hoeveel cadeautjes liggen er nog in zijn slee?

9. De bakker bakt 480 kerstkoekjes. Hij bakt 6 verschillende soorten. 
Van iedere soort bakt hij evenveel. Hoeveel kerstkoekjes bakt hij van iedere soort?

10. Op maandag kreeg de Kerstman 438 brieven. Op dinsdag kwamen daar nog 347 brieven bij. 
Hoeveel brieven heeft de Kerstman in totaal gekregen?

Ingevuld door:

Ingevuld door: Antwoord:                  kilogram                                          

 Antwoord:                  lampjes                                        Ingevuld door:

Ingevuld door:

 Antwoord:                  kerstkoekjes                                        Ingevuld door:

 Antwoord:                  brieven                                      Ingevuld door:

 Antwoord:                  cadeautjes                                        

5. 4 kilo kerstkoekjes kost 2 euro. 
Hoeveel euro betaal je dan voor 12 kilo kerstkoekjes?

 Antwoord:                  euro                                      



Antwoorden
Op zoek naar een leerzame klaaropdracht? Op www.verhaalsommen.nl 
oefenen kinderen gratis verhaaltjessommen. Verhaalsommen heeft een 
database met duizenden opgaven. Er worden bij het oefenen iedere keer 
andere verhaaltjessommen ingeladen. Als beloning mogen de kinderen een 
rekenspelletje spelen. 

 

1. Rudolf vliegt op een hoogte van 17 kilometer. 
Hoe hoog vliegt Rudolf in meters?
Antwoord: 17.000 meter

2. De Kerstman heeft 6.002 euro. 
Hij koopt een cadeautje van 5 euro. Hoeveel euro heeft de Kerstman over?
Antwoord: 5.997 euro

3. John koopt 9 pakken met 32 kerstkransjes. 
Hoeveel kerstkransjes zijn dat in totaal?
Antwoord: 288 kerstkransjes

4. De Kerstman kijkt om 20:37 uur op zijn digitale horloge. 
Om 9 uur 's avonds moet hij terug zijn op de Noordpool. Over hoeveel minuten moet hij terug zijn?
Antwoord: 23 minuten

5. 4 kilo kerstkoekjes kost 2 euro. 
Hoeveel euro betaal je dan voor 12 kilo kerstkoekjes?
Antwoord: 6 euro

6. De rendieren krijgen per dag 9 kg wortels. 
Hoeveel kilogram is dit in een week?
Antwoord: 63 kilogram

7. 7. Aan 1 lichtsnoer zitten 150 lampjes. In de kerstboom hangen 5 lichtsnoeren. 
Hoeveel lampjes hangen er in de kerstboom?
Antwoord: 750 lampjes

8. De Kerstman heeft 950 cadeautjes meegenomen in zijn slee. 
Hij heeft er al 247 bezorgd. Hoeveel cadeautjes liggen er nog in zijn slee?
Antwoord: 703 cadeautjes

9. De bakker bakt 480 kerstkoekjes. Hij bakt 6 verschillende soorten. 
Van iedere soort bakt hij evenveel. Hoeveel kerstkoekjes bakt hij van iedere soort?
Antwoord: 80 kerstkoekjes

10. Op maandag kreeg de Kerstman 438 brieven. Op dinsdag kwamen daar nog 347 brieven bij. 
Hoeveel brieven heeft de Kerstman in totaal gekregen?
Antwoord: 785 brieven


