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• In het boek van de kerstman staan 20 namen per 
kolom. Er zijn 4 kolommen per bladzijde en 26 
bladzijden. Hoeveel namen zijn dit? 
____________________ 

 

• Meestal komen er 2 op de 10 kerstelfjes met de fiets naar hun 
werk. 20% van de elfjes gaat met de auto. De rest komt lopend. In 
totaal komen er 240 kerstelfjes werken. Hoeveel elfjes komen 
lopend? 
____________________ 
 

• Gijs print voor de kerstman 90 brieven. De printer is erg traag en 
print 5 bladzijden per minuut. Hoeveel minuten is Gijs bezig? 
____________________ 
 

• Je kunt nu ook online kaarten kopen voor het kerstcircus. Een 
kaartje kost 50 euro. In totaal heeft de verkoop 2000 euro 
opgebracht. Hoeveel mensen hebben een kaartje gekocht? 
____________________ 
 

• Kiki werkt in een winkel en verkoopt op 1 dag 4200 kerstkoeken. 
De koeken worden verpakt per 6 stuks. Hoeveel pakjes heeft zij 
verkocht? 
____________________ 
 

• Isabel maakt voor kerst een boterkoek. Ze heeft hiervoor 2 dl water 
nodig. Ze heeft een kan waar 20 ml in kan. Hoe vaak moet ze deze 
vullen? 
____________________ 
 

• Voor zijn rendieren legt de kerstman de achtertuin vol met gras. De 
tuin is 3550 cm lang en 600 cm breed. Hoeveel vierkante meter 
hebben ze nodig? 
___________________ 
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• In het boek van de kerstman staan 20 namen per 
kolom. Er zijn 4 kolommen per bladzijde en 26 
bladzijden. Hoeveel namen zijn dit? 

2080 

• Meestal komen er 2 op de 10 kerstelfjes met de fiets naar hun 
werk. 20% van de elfjes gaat met de auto. De rest komt lopend. In 
totaal komen er 240 kerstelfjes werken. Hoeveel elfjes komen 
lopend? 

144 

• Gijs print voor de kerstman 90 brieven. De printer is erg traag en 
print 5 bladzijden per minuut. Hoeveel minuten is Gijs bezig? 

18 

• Je kunt nu ook online kaarten kopen voor het kerstcircus. Een 
kaartje kost 50 euro. In totaal heeft de verkoop 2000 euro 
opgebracht. Hoeveel mensen hebben een kaartje gekocht? 

40 

• Kiki werkt in een winkel en verkoopt op 1 dag 4200 kerstkoeken. 
De koeken worden verpakt per 6 stuks. Hoeveel pakjes heeft zij 
verkocht? 

700 

• Isabel maakt voor kerst een boterkoek. Ze heeft hiervoor 2 dl water 
nodig. Ze heeft een kan waar 20 ml in kan. Hoe vaak moet ze deze 
vullen? 

10 keer 

• Voor zijn rendieren legt de kerstman de achtertuin vol met gras. De 
tuin is 3550 cm lang en 600 cm breed. Hoeveel vierkante meter 
hebben ze nodig? 

213 vierkante meter 
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