Zelfbedachte Verhaaltjessommen door groep 5.
1. Er staan 3400 boeken in de Bibliotheek. Er worden 1458 boeken uitgeleend. Hoeveel
boeken blijven er over?

2. Marissa is jarig geweest. Ze heeft stiften gekregen. Ze heeft er 100 en ze is er 30 kwijt.
Hoeveel stiften heeft ze nog?

3.Er zijn 234 mensen op het strand. Er komen nog 345 mensen bij. Hoeveel mensen zijn er op het
strand?

4. Ik heb nul flesjes. Er komen 12 flesjes bij. De volgende dag komen er 30 bij. Er
komen 6 mensen en die nemen 6 flesjes. Hoeveel flesjes heb ik over?

5. Op school hebben ze veel boeken. In groep 1/2: 13 boeken, in groep 3/4: 28 boeken, in
groep 5/6: 56 boeken en in groep 7/8: 60 boeken. Hoeveel zijn het er samen?

6. Meester neemt 5 borden mee naar school. In elk bord zit fruit. In Bord 1 zitten 9
peren. In bord 2 zitten 10 appels. In bord 3 zitten 19 ananassen. In bord 4: 50 kiwi’s
en in bord 5 zitten er 59. Hij verdeelt het over de hele school. Hoeveel kinderen
zitten er op school?
7.

Groep 5 heeft een Coito—toets. Thijs heeft 2 fout, Sven B. heeft 3 fout, Tahlita heeft 3

fout, Melanie heeft 4fout, Joyce heeft 3 fout, Lina heeft 4 fout, Anouk heeft 2 fout, Rianne
heeft 3 fout, Marissa heeft 3 fout en Iris heeft 2 fout. Hoeveel fouten hebben ze in totaal?

8. Er zijn 8 spinnen te koop. Elke spin heeft 8 poten. Hoeveel poten hebben ze samen?

9. Het is toetsweek in totaal moet groep 5/6 8 toetsen doen. Maar dat vindt juf veel teveel. Dus
hoeven de kinderen maar een kwart te maken. Hoeveel toetsen moet groep 5/6 maken?

10. Jan en Roos gaan voetballen. Jan scoort 19 doelpunten en Roos scoort er 18. Hoeveel is
dat samen?

