
Rekenspeurtocht

Oefenen met
redactiesommen
in thema herfst



Bedankt voor het aanschaffen
van deze download

gemaakt en bedacht door

* voor eigen gebruik * verkopen/ delen met anderen
* op social media reclame maken * zeggen dat het jouw werk is
* ons vermelden in je post * de bestanden zelf op social media zetten

onze 
bronnen



Rekenspeurtocht
Oefenen met redactiesommen

in thema herfst

Voorbereiden
Print de bladzijden 4-8 uit en vergroot naar A3, 

knip de bladzijden zodat je per bladzijde 4 kaarten krijgt
Print de bladzijde 9 net zo vaak als je leerlingen hebt 

Op bladzijde 10 staan de antwoorden, deze kun je printen om 
de leerlingen zelf te laten nakijken of zet het op het digibord. 

Hoe spelen?
Verdeel de kaartjes over de ruimte/buiten

Laat elke leerling op een andere plek starten.
Laat ze speuren naar de sommen en de antwoorden op de kaart invullen

Geschikt voor?

Groep 7 - 8

Spelen met een hele groep of een groepje kinderen



Vandaag regende het.
Er viel gemiddeld 
0,6 millimeter regen 
per uur.

Hoeveel centimeter 
regen is er gevallen 
na 5 uur?

Met 1 pak chocomelk 
kun je 5 glazen vullen. 
In de klas zitten 32 
kinderen.

Hoeveel pakken 
chocomelk moet 
meester Koen kopen? 

Voor een knutselopdracht 
zijn kastanjes nodig. 
Elke leerling heeft 14 
kastanjes nodig. De klas 
telt 28 leerlingen.

Hoeveel kastanjes zijn 
nodig voor de opdracht?

Boer Bart moet door de 
storm nieuwe dakpannen 
voor de schuur bestellen.
1 rij telt 26 dakpannen. 
Er zijn 7 rijen. 

Hoeveel dakpannen moet 
boer Bart bestellen? 



Na de boswandeling 
wegen de kinderen 
de kastanjes.
De weegschaal 
geeft 2468 g aan.

Hoeveel kg is dat?

Juf Demi bakt 3 
cakes voor de klas. 
Er is 350 g bloem 
nodig voor 1 cake. 

Hoeveel kg bloem is 
nodig voor 3 cakes?

Op een regenachtige 
dag kijken Merel en 
Gijs een film. De film 
duurt 109 minuten.

Hoeveel uur en 
hoeveel minuten is 
dat? 

Het huren van een huisje 
in de herfstvakantie kost 
€ 1050. Moeder heeft al 
€ 420 betaald. 

Hoeveel % is al betaald?



In een grote zak 
borrelnootjes zit 
normaal 400 gram.
Nu bevat de zak 
15% extra.

Hoeveel gram zit 
er nu in? 

Tijdens de boswandeling 
tellen Koen en Daan alle 
paddenstoelen.
Van de 60 paddenstoelen 
zijn er 45 rood.

Hoeveel procent is dat?

Meester Mike is jarig.
De 26 leerlingen van 
groep 8 willen een 
cadeautje voor hem 
kopen. Ze nemen allemaal 
€ 1,50 mee.

Hoe duur kan het cadeau 
van meester Mike zijn?

Het bos is 1350 meter 
breed en 2500 meter 
lang.

Hoeveel km² is het 
bos groot? 



Bij de fietslichtcontrole 
doen 7 van de 8 
achterlichten het goed.
Er zijn 120 fietsen 
gecontroleerd.

Hoeveel fietsen hebben 
een goed werkend 
achterlicht?

In de herfstvakantie 
gaat Bart met de auto 
naar Frankrijk. 
De afstand is 1040 km. 
Ze rijden gemiddeld 80 
km per uur.

Na hoeveel uur is Bart 
op de bestemming?  

Max heeft 630 euro in 
zijn spaarpot.
Hij koopt 4 kookboeken 
en betaalt daarvoor 
€ 54,85.

Hoeveel houdt hij over 
afgerond op hele euro’s?

Op maandag verkopen ze in 
de dierentuin voor 1610 euro 
aan kinderkaartjes.
Een kinderkaartje kost € 7.

Hoeveel kinderkaartjes zijn 
verkocht? 



Bij de verkoop van de 
kinderpostzegels kopen 
60% van de kopers de 
postzegels. Groep 7 
heeft opgeteld 160 
kopers.  

Hoeveel kopers kochten 
de postzegels?

30 literpakken 
sinaasappelsap 
kosten 19 euro.

Hoeveel kosten 3 
literpakken?

De treinreis duurt 4 uur. 
De afstand is 540 km.

Hoeveel km per uur rijdt 
de trein gemiddeld? 

Bij het kraam van 
de boerderij lagen 
80 pompoenen.
75% is al verkocht.

Hoeveel pompoenen 
zijn al verkocht? 



……  cm …… kg …… gram ……. achterlichten …… kopers

……  pakken
…… uur

……  minuten € … , … ……. euro …… pompoenen

……  kastanjes …… kg …… % …… uur ….. km/uur

……  dakpannen …… % …… km² ……. kinderkaartjes € … , …

Rekenspeurtocht



0,3 cm 2,468 kg 460 gram 105 achterlichten 96 kopers

7 pakken
1 uur

49 minuten € 39,00 575 euro 60 pompoenen

392 
kastanjes 1,050 kg 75 % 13 uur 135 km/uur

182 
dakpannen 40 % 3,375 km² 230 kinderkaartjes € 1,90

Rekenspeurtocht
antwoorden


