
Sint-memorie
Verhaalsommen en grafieken



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: 
Combineer plaatje met verhaalsom en antwoord
Contextsommen oplossen met grafieken, procenten en verhoudingen

Nodig: 
Print de bladzijden 5 -12 op dikker papier, 
om ze mooi te houden kun je ze ook lamineren. 

Aantal spelers: 
Groepje tot hele groep

Geschikt voor:
Groep 7-8 (lastigere versie)

Spelregels: 
Speel eerst een spelletje match, leg alle kaartjes open op tafel.
Laat ze zoeken naar de goede matches.

Speel het daarna als memorie. 
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30

film en 
puzzel

45

20

990

chocolade-
letter

muizen 
en kikkers

pepernoten

kruidnoten

speculaas

Lekkerste sint-snoep

Welke twee 
cadeaus
waren 
vorig jaar 
even populair?

Licht is 2020
Donker is 2021

In de tabel zie je
de pakjes die 
met de vrachtauto 
en met het vliegtuig 
komen, de rest komt 
met de boot.
Hoeveel % komt 
met de boot? 

Met een volle
tank kan de 
stoomboot 
1980 mijlen 
varen.
Hoeveel mijl 
kunnen nu 
nog gevaren 
worden?  

Aan 150 leerlingen 
is gevraagd naar 
hun lekkerste 
sint-snoep.
Hoeveel leerlingen 
kiezen kruidnoten?

Aan 150 leerlingen 
is gevraagd naar 
hun lekkerste 
groente.
Hoeveel leerlingen 
kiezen wortel?





60

film en 
spel

40

65

chocolade-
letter

muizen 
en kikkers

pepernoten

kruidnoten

speculaas

Lekkerste sint-snoep

Aan 150 leerlingen 
is gevraagd naar 
hun lekkerste 
sint-snoep.
Hoeveel leerlingen 
kiezen de
chocoladeletter?

Welke twee 
cadeaus
zijn in 2021
het minst
populair?

Licht is 2020
Donker is 2021

Aan 200 leerlingen 
is gevraagd naar 
hun lekkerste 
groente.
Hoeveel leerlingen 
kiezen avocado?

68
De afstand van de 
Spaanse haven naar 
de Nederlandse haven 
is 1496 km. 
Het schip vaart 12 knopen 
(22 km per uur).
Hoeveel uur moet 
het schip dan varen?

In de tabel zie je
de pakjes die online 
gekocht worden.
Hoeveel % van de 
pakjes wordt 
online gekocht? 





27

118

gevraagd door 
volwassenen

boek

geurtje

kleding

film

gevraagd door 
volwassenen

boek

geurtje

kleding

film

Aan 200 
volwassenen 
is gevraagd 
welk cadeau 
ze het liefst 
willen. 
Hoeveel mensen 
kiezen een boek?

Aan 150 
volwassenen 
is gevraagd 
welk cadeau 
ze het liefst 
willen. 
Hoeveel mensen 
kiezen een film?

495

440Als 1 poppetje 
staat voor 55,
hoeveel meisjes 
komen dan naar 
de intocht ?

Als 1 poppetje 
staat voor 55,
hoeveel jongens 
komen dan naar 
de intocht ?

opkomst voor 
de intocht

opkomst voor 
de intocht

9
gevraagd door 
volwassenen

boek

geurtje

kleding

film

Aan 50 
volwassenen 
is gevraagd 
welk cadeau 
ze het liefst 
willen. 
Hoeveel mensen 
kiezen een film?





225

25

75

315

280

Aan 500 mensen 
is gevraagd wat 
ze eten op 
pakjesavond. 
Hoeveel mensen
eten
pannenkoeken?

Als 1 poppetje 
staat voor 35,
hoeveel meisjes 
komen dan naar 
de intocht ?

Als 1 poppetje 
staat voor 35,
hoeveel jongens 
komen dan naar 
de intocht ?

opkomst voor 
de intocht

opkomst voor 
de intocht

Aan 500 mensen 
is gevraagd wat 
ze eten op 
pakjesavond. 
Hoeveel mensen
eten
hapjes?

Aan 500 mensen 
is gevraagd wat 
ze eten op 
pakjesavond. 
Hoeveel meer 
mensen eten 
gourmet dan 
hapjes?




