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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



Doel: 
Bereken een percentage van een bedrag (korting)
Bereken de nieuwe prijs 
Oefenen met de verhoudingstabel

Nodig: 
IKEA-rad of spinner:
Cirkel met de procenten (blz. 4)
Kaartjes met de bedragen (blz. 5-14, dubbelzijdig printen en knippen)
Verhoudingstabel om te lamineren (blz. 15)

Vooraf: 
Kunnen de leerlingen aan elkaar vertellen hoe je 
- een percentage van een bedrag berekent?
- de nieuwe prijs uitrekent?

Hoe te oefenen:
Leerling 1 draait de spinner of het IKEA-rad en kijkt op welk percentage 
het rad of de spinner stopt. Dan trekt de leerling een kaartje met een 
bedrag erop. De leerling lost de bewerking op. De medespelers zijn jury en 
beoordelen of het klopt. 

Winnaarselement?
Als het goed is mag de leerling het bedrag-kaartje houden. 
Wie heeft als eerste 10 kaartjes verzameld?
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€ 100 € 300€ 200

€ 400 € 600€ 500

€ 700 € 900€ 800

€ 1000 € 250€ 150





€ 350 € 550€ 450

€ 650 € 850€ 750

€ 950 € 140€ 120

€ 160 € 220€ 180





€ 240 € 280€ 260

€ 320 € 360€ 340

€ 380 € 440€ 420

€ 460 € 520€ 480





€ 110 € 170€ 130

€ 190 € 230€ 210

€ 270 € 310€ 290

€ 330 € 390€ 370





€ 410 € 470€ 430

€ 490 € 530€ 510

€ 570 € 610€ 590

€ 630 € 690€ 670






