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• De kerstman kijkt een film die 90 minuten duurt. Hij 
begint met kijken om kwart voor 7. Hoe laat is de 
film afgelopen? 

         ____________________ 

 

• Voor het kerstdiner bakt Puck taarten. Per taart gebruikt Puck 250 
gram appels. Hoeveel kilo appels heeft hij nodig voor 12 taarten? 
____________________ 
 

• De kerstman geeft een groot feest. Bij zijn huis kunnen 3800 auto's 
staan. Tijdens het feest staan er 3125 auto's geparkeerd. Hoeveel 
plekken zijn er nog vrij? 
____________________ 
 

• Er worden 160 kerstkransjes verpakt in zakjes van 4 stuks. 
Hoeveel van die zakjes kunnen er gevuld worden? 
____________________ 
 

• De kerstman wacht op zijn slee. De slee vertrekt om 5 uur. Op de 
klok staat nu 16:42. Hoeveel minuten moet hij nog wachten? 
____________________ 
 

• Na het kerstdiner gaan opa en oma samen een wandelroute lopen. 
Ze kunnen kiezen uit een rode route van 5 kilometer en een witte 
route van 20 kilometer. De rode route is ongeveer een uur lopen, 
hoeveel minuten loop je dan ongeveer over de witte route? 
____________________ 
 

• Nikki koopt voor oud en nieuw 10 pakken van 50 sterrensissers per 
pakje en nog een pakje met 25 sterrensissers. Hoeveel 
sterrensissers heeft zij gekocht? 
___________________ 
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• De kerstman kijkt een film die 90 minuten duurt. Hij 
begint met kijken om kwart voor 7. Hoe laat is de film 
afgelopen? 

Kwart over 8 

 
• Voor het kerstdiner bakt Puck taarten. Per taart gebruikt Puck 250 

gram appels. Hoeveel kilo appels heeft hij nodig voor 12 taarten? 

3 kilo 

 
• De kerstman geeft een groot feest. Bij zijn huis kunnen 3800 auto's 

staan. Tijdens het feest staan er 3125 auto's geparkeerd. Hoeveel 
plekken zijn er nog vrij? 

675 

 
• Er worden 160 kerstkransjes verpakt in zakjes van 4 stuks. 

Hoeveel van die zakjes kunnen er gevuld worden? 

40 

 
• De kerstman wacht op zijn slee. De slee vertrekt om 5 uur. Op de 

klok staat nu 16:42. Hoeveel minuten moet hij nog wachten? 

18 minuten 

 
• Na het kerstdiner gaan opa en oma samen een wandelroute lopen. 

Ze kunnen kiezen uit een rode route van 5 kilometer en een witte 
route van 20 kilometer. De rode route is ongeveer een uur lopen, 
hoeveel minuten loop je dan ongeveer over de witte route? 

240 minuten 

 
• Nikki koopt voor oud en nieuw 10 pakken van 50 sterrensissers per 

pakje en nog een pakje met 25 sterrensissers. Hoeveel 
sterrensissers heeft zij gekocht? 

525 
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