
 

 

 

Emir heeft in een emmer de regen opgevangen van oktober. Hij is 
benieuwd hoeveel centiliter er gevallen is. Hij kan 7 maatbekers 
vullen van 10 milliliter. 

Hoeveel ml regen is gevallen? _____ ml. Hoeveel centiliter? _____ cl.   

 

In Onsdorp wordt een nieuw bos aangelegd in de vorm van een 
rechthoek. Het bos zal 20 bij 12 meter worden.  

Wat is de omtrek? _________ meter. 

Wat is de oppervlakte? ________ m2. 

 

Bekijk de afbeelding. Hoe hoog zal deze paraplu 
ongeveer in het echt zijn? 

a) 0,834 cm   b) 83,4 cm c) 834 cm     d) 8,34 cm 

 

In de herfst gaat Sanne samen met haar moeder vaak in het bos 
wandelen. Deze week hebben zij drie dagen een wandeling 
gemaakt. Op de eerste dag hebben zij 800 meter gelopen. Op de 
tweede dag 1300 meter en op de laatste dag 900 meter.  

Hoeveel kilometer hebben zij in totaal gelopen? __________ km 

 

Bart gaat om 11:53 weg kastanjes te zoeken. Merel ging 63 
minuten eerder al weg?  

Hoe laat ging Merel weg? ___ : ____ 

 

Pieter heeft een achtertuin van 8 bij 5 meter.  

Wat is de oppervlakte? __________ m2 

Weet jij hoeveel 



 

 

 

Tara en Amira hebben allebei een pompoen meegenomen naar 
school. De pompoen van Amira is 1,2 decimeter groter dan de 
pompoen van Tara. 

Hoeveel centimer is de pompoen van Amira groter? _______ cm. 

 

Vier kinderen uit groep 3 hebben eikels verzameld. 
Samen hebben ze 2,5 kilo verzameld. Wouter 
heeft 800 gram gevonden, Merel 500 gram en 
Matteo 600 gram. 

Hoeveel gram heeft Bo verzameld? ________ gram. 

 

Adam heeft pompoensoep gemaakt die hij in de klas wil uitdelen. In 
zijn klas zitten 30 kinderen en ieder kind krijgt 200ml.  

Hoeveel liter soep moet Adam maken? ________ liter. 

 

Sam is samen met zijn vader gaan hardlopen in het bos. In een half 
uur tijd hebben ze 5 kilometer gelopen.  

Hoe snel heeft Sam gelopen? _______ km/uur. 

 

Femke en Victor hebben allebei een paddenstoel 
meegenomen die ze vonden in het bos. De paddenstoel 
van Femke weegt 330mg. De paddenstoel van Victor 
weegt 33 g.  

Welke paddenstoel is het zwaarste? 

a) van Femke b) van Victor   c) even zwaar 

Weet jij hoeveel 


