
 

Yip, Kyra, Kobe en Ayla hebben allemaal een keersom 
bedacht. 

Welke keersom heeft de hoogste uitkomst?  

 

 

Bas gaat naar De Efteling. Samen met zijn vader gaat hij in 
de attractie Max & Morritz, een soort achtbaan. De trein 
bestaat uit 8 karretjes. In elk karretje kunnen 2 mensen. 

Hoeveel mensen kunnen er tegelijk in de achtbaan?  

 

  

Suus geeft een feestje en heeft daarvoor boodschappen 
gedaan. Suus weet dat ze met 1 fles cola 7 bekertjes kan 
vullen. Daarom heeft Suus 4 flessen gekocht. 

Hoeveel bekertje kan ze daarmee vullen?  

 

 

Jolein is bijna jarig en maakt de snoepzakjes voor haar 
feestje klaar. In elk zakje doet Jolein negen snoepjes. Er 
komen 7 kinderen op haar feestje. 

Hoeveel snoepjes heeft ze nodig?  

 

4 x 6 = 3 x 9 = 5 x 5 = 7 x 3 = 
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Carlos en Yfke kopen een ijsje. Ze nemen elk een hoorntje 
met drie bolletjes. Een bolletje kost 1 euro.  

Wat kosten de ijsjes samen?  

 

 

Simon Stoep krijgt een nieuwe… stoep in zijn tuin. Hij maakt 
8 rijen. In elke rij komen 7 tegels te liggen.  

Hoeveel tegels heeft Simon nodig in totaal?  

 

 

Marah doet mee aan de Avondvierdaagse. Ze loopt de 5 
kilometer, vier avonden lang.  

Welke keersom kun je hierbij bedenken? Reken uit.  

 

 

Bakkertje Jee heeft krentenbollen in de aanbieding. In een 
zak zitten 6 krentenbollen. Een zak kost 4 euro. Meneer 
Rozijn koopt 3 zakken. 

Hoeveel moet meneer Rozijn betalen?  
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De boeven Bas en Billy zitten in de gevangenis. Op de muur 
hebben ze geturfd hoe lang ze daar al zitten.  

Hoeveel dagen zitten de boeven al in de gevangenis?  

 

 

Xavier komt elke dag met de auto naar zijn werk. De 
heenweg is 10 kilometer, de terugweg ook.  
 

Hoeveel kilometer rijdt Xavier op drie dragen?  

 

     

De drie spoken hebben keersommen bedacht. 

Welke keersom heeft de kleinste uitkomst?  

 

 

Chris voetbalt bij de JO9 en heeft de meeste doelpunten 
van zijn team gemaakt. 16 keer schoot Chris raak! Zijn team 
heeft vier wedstrijden gespeeld en Chris heeft elke 
wedstrijd evenveel doelpunten heeft gemaakt. 

Hoeveel doelpunten maakte Chris in een wedstrijd?  

 

3 x 10 = 

4 x 8 = 

5 x 7 = 
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Lonne speelt samen met een paar vriendinnen een 
bordspel. Je moet met drie dobbelstenen gooien. Lonne is 
aan de beurt en ze gooit ‘12’. “Hé,” zegt Fleur, “je hebt drie 
keer hetzelfde getal gegooid.”  

Welk getal is dat?  

 

 

Stan is aan het lezen. In een half uur leest hij 9 bladzijdes.  

Hoeveel bladzijdes leest Stan dan in twee uur?  

 

 

Kim is aan het vouwen. Ze gaat een figuur maken waarvoor 
ze 5 vouwblaadjes nodig heeft. Als ze het figuur af heeft, 
maakt ze het nog twee keer, maar met andere kleuren.  
 

Hoeveel blaadjes heeft Kim nodig voor drie figuren?  

 

 

Niek, Tessa en Joshua hebben hun tafeldiploma gehaald. 
Deze drie sommen vonden ze het moeilijkst. 

Welke keersom heeft de grootste uitkomst?  

 

6 x 10 = 
7 x 9 = 

8 x 8 = 
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Halina en Rik hebben waterpret bij het meertje. Halina zegt 
dat ze 3 x 6 meter onder water kan zwemmen. Rik zegt dat 
hij 2 x 9 meter onder water kan zwemmen. 

Wie kan het verst onder water zwemmen?  

 

 

Selim is aan het sparen voor een bestuurbare auto. Die kost 
81 euro. Selim krijgt elke week 9 euro zakgeld. Het geld 
bewaart hij in zijn spaarport totdat hij de bestuurbare auto 
kan kopen. 

Hoeveel weken moet Selim sparen?   

 

 

De piraten vinden op het Schateiland 6 kisten. In elke kist 
zijn 7 goudstaven verstopt. 

Hoeveel goudstaven vinden de piraten bij elkaar?  

 

 

Guus, Milan, Thijs en Julian gaan naar de film. Een kaartje 
kost 4 euro. In de pauze kopen ze alle vier popcorn en een 
beker cola. De cola en de popcorn samen kost 3 euro.  

Hoeveel euro moeten de jongens in totaal betalen?  
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Maartje gaat naar Bink’s Bloemenwinkel. Ze koopt 2 bosjes 
rozen. Die kosten 4 euro per bos. Ook koopt ze twee 
boeketten van 7 euro.   

Wat moet Maartje voor alle bloemen betalen?  

 

 

Janne, Ilse en Sofia gaan samen cupcakes bakken voor het 
zomerfeest. Van elke soort bakken ze er negen.  

Hoeveel cupcakes bakken de meisjes in totaal?  

 

     

Yusuf is jarig geweest en mag in de speelgoedwinkel een 
auto uitkiezen. Yusuf kiest voor de goedkoopste auto. 

Welke auto is de goedkoopste?  

 

 

Stijn heeft een hele berg met Lego. Het zijn wel 80 
steentjes. Hij gaat ze sorteren op kleur. Als Stijn klaar is, 
heeft hij vier groepjes met evenveel steentjes.  

Hoeveel Lego-steentjes zitten er in een groepje?  

 

3 x €7,00 5 x €4,00 9 x €2,00 
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Bij Lex achter in de tuin is het in de winter meestal 8 
graden. Nu is het zomer en er is een hittegolf. Het is bijna 5 
keer zo warm!  

Hoe warm is het bij Lex achter in de tuin?  

 

 

De familie Stappers gaat op vakantie met de caravan. Ze 
hebben de reis opgedeeld in kleine stukjes van 9 kilometer. 
Na 8 van die kleine stukjes komt de familie bij de camping. 

Hoeveel kilometer moet de familie rijden?  

 

 

Wout en Kiko spelen een game. Wout haalt 6 x 9 punten bij 
elkaar en Kiko 7 x 8 punten. Hun vriendje Max had 59 
punten behaald. 

Wie heeft er de meeste punten behaald?  

 

 

Het is bijna moederdag en Renske en Nadine tekenen hartjes 
op hun tekening. Renske heeft 5 x 6 hartjes getekend en 
Nadine heeft er 3 x 10 getekend. 

Hoeveel hartjes hebben ze samen getekend?   
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André Kuipers vliegt met zijn raket naar de maan. Elke dag 
moet André drie keer eten. Als hij op de maan landt, heeft 
hij 9 keer gegeten. 

Hoeveel dagen duurt de reis naar de maan?  

 

 

Eveline gaat elke dag een stukje wandelen met de hond. In 
het park ontmoeten ze andere baasjes met hun honden. Op 
en neer naar het park is 5 kilometer.  

Hoeveel kilometer wandelt Eveline in de week?  

 

 

De vader van Bram maakt beschuiten met aardbeien klaar. 
Voor elke beschuit snijdt hij drie grote aardbeien in plakjes. 
In totaal maakt de vader van Bram 8 beschuiten. 

Hoeveel aardbeien heeft de vader van Bram nodig?  

 

 

Ramenwasser Druppie wast de ramen van een hoge flat. 
Elke verdieping heeft 10 ramen die gewassen moeten 
worden. De flat heeft 8 verdiepingen. 

Hoeveel dagen is de ramenwasser bezig?  
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