
Rekenspeurtocht

Oefenen met
redactiesommen
in thema winter



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

thema winter

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



Er is voor deze week 
een kans van 1 op 6 
dat we sneeuw 
krijgen.

Hoeveel % kans is 
dat?

Met 1 fles limonade 
kun je 30 glazen 
vullen. Op school 
zitten 125 kinderen.

Hoeveel flessen 
limonade moet juf 
Lotte kopen? 

Piet maakt een fietstocht 
van 16 dagen. Hij fietst 
in totaal 1485 km.

Ongeveer hoeveel km 
fietst hij per dag?
A. 100 km   C. 200 km
B. 150 km   D. 50 km

De dierentuin had 1292 
bezoekers. Er waren 607 
volwassenen. 

Ongeveer hoeveel kinderen 
bezochten de dierentuin? 

A. 600 C. 800
B. 700 D. 900



20% van de ballen 
ligt op het dak. 

Welk deel is dat?

A.  1 C. 1
4       5

B.  1 D. 1
10 20

Mees heeft 4 euro 
gekregen van zijn oma.
Hij wil voor zijn geld 
zo veel mogelijk  
zuurstokken kopen. 
Ze kosten € 1,25 per 
stuk.

Hoeveel zuurstokken 
kan Mees kopen? 

In groep 7 zitten 24 
leerlingen. 
5 van de leerlingen 
6
komt op de fiets naar 
school. 

Hoeveel leerlingen zijn 
dit?

Er zijn 600 loten 
verkocht. De loten kosten 
€ 0,50. 
1/4 deel is verkocht door 
groep 7. 

Voor hoeveel euro heeft 
groep 7 loten verkocht?



Hoeveel 
dl past in 
deze fles?

80% van de 450 leerlingen 
op de middelbare school 
komen op de fiets. 

Hoeveel leerlingen komen 
op een andere manier 
naar school?

8 kinderen delen 7 
pizza’s. 

Hoeveel pizza krijgt 
ieder kind?

.. deel pizza

..

Hoeveel % korting 
is dit?

0,75 L

van 
€ 25
voor 
€ 20



3,92 – 3,95 – 3,98 - …

Tel verder. 

Welke getal komt op de 
stippen?

Bij de lotenverkoop haalt 
Bart € 145,25 op. Britt 
haalt € 68,75 op.

Hoeveel euro meer heeft 
Bart opgehaald dan 
Britt? 

Uit een zak meel van 
1,5 kg wordt 0,7 kg meel 
gebruikt.

Hoeveel gram meel blijft 
over?

De skivakantie kost in 
totaal € 750.  
Greet heeft reeds 1/5 
van het bedrag betaald.

Hoeveel euro moet 
Greet nog betalen?



In een volle fles sinas 
zit 1,5 liter. Er zijn al 
3 glazen van 200 ml 
uit de fles geschonken.

Hoeveel liter blijft over 
in de fles?

Een reep chocolade is 
normaal 400 gram. 
Nu is er 20% extra 
chocolade.

Hoeveel gram weegt 
de reep nu? 

Voor een legobouwwerk 
zijn 200 steentjes nodig.
Bij stap 5 zijn al 60 
steentjes gebruikt.

Hoeveel % van de 
steentjes is dat?

Finn spaart muntjes 
van 20 eurocent.
Hij heeft al € 3,40 
gespaard.

Hoeveel muntjes van 
20 cent heeft Finn 
al gespaard? 



… % …… … dl …… … liter

… flessen … leerlingen
..

.. 
… gram … muntjes

…… … zuurstokken … leerlingen € …,… … %

…… … euro … % € …… …… gram

Rekenspeurtocht



16,6 %
C. 1

5 7,5 dl 4,01 0,9 liter

5 flessen 20 leerlingen
7
8 800 gram 17 muntjes

A. 100 km 3 zuurstokken 90 leerlingen € 76,50 30 %

B. 700 75 euro 20 % € 600 480 gram

Rekenspeurtocht
antwoorden


