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• De kerstman koopt een slee voor 5200 euro. Hij 
betaalt alleen met briefjes van 100. Hoeveel 
briefjes moet hij geven? 
____________________ 

 

• In een kudde rendieren zitten 24 rendieren. 3/4 van de rendieren 
zijn donkerbruin. Hoeveel rendieren zijn dat? 
____________________ 
 

• Een kerstjurk kostte eerst 70 euro. Kaylee krijgt 10 procent korting. 
Hoeveel kost de jurk nu? 
____________________ 
 

• Vader maakt houten sleeën. Voor iedere slee heeft hij 23 
schroeven nodig. Voor een bestelling moet hij er 35 maken. 
Hoeveel schroeven heeft hij hiervoor nodig? 
____________________ 
 

• Eefje gaat kerstkoekjes bakken. Om 10 koekjes te bakken heb je 4 
schepjes suiker nodig. Eefje wil 25 kerstkoekjes bakken. Hoeveel 
schepjes suiker heeft ze nodig? 
____________________ 
 

• Rita verdeelt voor het kerstdiner een kan van 1 liter limonade over 
bekers van 10 centiliter. Hoeveel bekers kan zij vullen? 
____________________ 
 

• Om 5 voor half 7 ’s op kerstavond gaat Nico naar zijn vrienden. Om 
19:15 moet hij weer thuis zijn. Hoeveel minuten mag hij 
wegblijven? 
___________________ 

 

 

Verhaaltjessommen kerst     
Groep 7 
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• De kerstman koopt een slee voor 5200 euro. Hij 
betaalt alleen met briefjes van 100. Hoeveel briefjes 
moet hij geven? 

52 

 
• In een kudde rendieren zitten 24 rendieren. 3/4 van de rendieren 

zijn donkerbruin. Hoeveel rendieren zijn dat? 

18 

 
• Een kerstjurk kostte eerst 70 euro. Kaylee krijgt 10 procent korting. 

Hoeveel kost de jurk nu? 

63 

 
• Vader maakt houten sleeën. Voor iedere slee heeft hij 23 

schroeven nodig. Voor een bestelling moet hij er 35 maken. 
Hoeveel schroeven heeft hij hiervoor nodig? 

805 

 
• Eefje gaat kerstkoekjes bakken. Om 10 koekjes te bakken heb je 4 

schepjes suiker nodig. Eefje wil 25 kerstkoekjes bakken. Hoeveel 
schepjes suiker heeft ze nodig? 

10 schepjes 

 
• Rita verdeelt voor het kerstdiner een kan van 1 liter limonade over 

bekers van 10 centiliter. Hoeveel bekers kan zij vullen? 

10 bekers 

 
• Om 5 voor half 7 ’s op kerstavond gaat Nico naar zijn vrienden. Om 

19:15 moet hij weer thuis zijn. Hoeveel minuten mag hij 
wegblijven? 

50 minuten 

Verhaaltjessommen kerst     
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