
 

Quint moet om half 8 naar bed. Stiekem leest Quint dan 
altijd nog even in zijn boek. Als hij gaat slapen kijkt ze op de 
klok.  

Hoelang heeft Quint gelezen?  

 

  

Alex gaat naar school. School begint om kwart voor 9. Maar 
Alex heeft pech, de brug staat open. Als hij op school komt, 
vraagt de juf aan Alex: “Hoeveel minuten ben je nu te laat?” 

Hoeveel minuten is Alex te laat?  

 

  

Julian gaat met de trein naar Zwolle. De trein gaat precies 
om 12 uur, dus Julian moet doorlopen. Als Julian op het 
station komt, kijkt hij op de klok.  

Hoeveel minuten is hij te laat?  

 

 

De wekker gaat. Veerle ziet dat het 8 uur is. De school 
begint om kwart voor negen.  

Hoeveel tijd heeft Veerle nog om op tijd te komen?  
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Ole is met zijn taalwerk bezig. Hij is bijna klaar. Om 10 uur is 
het pauze.  

Hoeveel tijd heeft Ole nog voor zijn taalwerk?  

 

 

De ziekenauto is onderweg naar een ongeluk. De 
ziekenauto doet er nog 5 minuten over.  

Hoe laat is de ziekenauto bij het ongeluk?  

 

 

Isha gaat een cake bakken. Om kwart over 2 zet ze de cake 
in de oven. Daar moet de cake 45 minuten staan.  

Hoe laat moet Isha de cake uit de oven halen?  

 

      

Veerle is met Puk gaan wandelen. Voordat ze thuis wegging, 
heeft ze even op de klok gekeken om te zien hoe laat het 
was.  
 

Hoe lang is Veerle weggeweest?  
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Mike is jarig geweest en daar hoort natuurlijk een 
kinderfeestje bij! Na het drinken, een stuk taart en de 
cadeautjes, was er een speurtocht. 

Hoelang duurde het kinderfeestje van Mike?  

 

 

Richard is naar een musical gaan kijken. Op de klokken kun 
je zien hoe laat de musical begon en hoe laat die afgelopen 
was. De pauze duurde een half uur. 
 

Hoe lang duurde de musical?  

 

 

Mirthe gaat samen met haar moeder op bezoek bij haar 
oma. De oma van Mirthe woont in Maastricht.   

Hoelang duurt de treinreis naar Maastricht?  

 

 

Eline heeft een nieuwe batterij in haar horloge gedaan. 
Haar horloge heeft 35 minuten stil gestaan.  
 

Welke tijd moet Eline op haar horloge instellen?  
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Babette is in de tuin aan het werken, maar ze moet om 
kwart over 12 naar de tandarts. Als ze op de klok kijkt, ziet 
ze dat ze nog een half uur kan werken. 

Hoe laat keek Babette op de klok?  

 

      

Om 3 uur is de school uit. Franka gaat dan spelen bij haar 
beste vriendin Laura. Van haar moeder moet Franka om 5 
uur naar huis. 

Hoe lang kan Franka bij Laura blijven spelen?  

 

 

Barthos en Leonie hebben naar een film gekeken. Die 
duurde 2 uur. Meteen na de film, om half 9 moesten 
Barthos en Leonie naar bed. 

Hoe laat is de film begonnen?  

 

   

Henog wil naar het circus, maar dat kan pas als het droog is. 
Eindelijk schijnt de zon weer. Het heeft een uur geregend. 

Hoe laat begon het met regenen?  
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De pizzabezorger vertrekt om 11 uur om een paar pizza’s te 
bezorgen. Op de klok kun je zien hoe laat hij terug was. 

Hoe lang heeft de pizzabezorger erover gedaan?  

 

 

Louw zat helemaal onder de modder. Maar dat vindt Louw 
niet erg, hij gaat graag in bad. Hij zit er al vijf minuten in.  

Hoe laat ging Louw in bad?  

 

 

Op maandag gaat de dierentuin om 9 uur open. ’s Middags 
om 5 uur gaat de dierentuin weer dicht. 

Hoe lang is de dierentuin open op maandag?  

 

 

De limonadekraam van mevrouw Dorst is ’s morgens van 9 
tot 12 geopend en ’s middags van half 2 tot half 6. 

Hoe lang is de limonadekraam op een dag open?  
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Meneer Blauw gaat met de bus naar zijn werk. Als hij bij de 
halte komt, rijdt de bus net weg. Te laat! Hij kijkt op zijn 
telefoon. Over een half uur komt de volgende bus. 

Hoe laat komt de volgende bus?  

 

 

Nina staat bij het museum te wachten op Daan. Daar komt 
hij. Nina kijkt op haar horloge. Het is twee uur. “Waar bleef 
je nou?” vraagt ze. “Ik sta al een half uur te wachten!” 

Hoe laat was Nina bij het museum?  

 

       

 
Kijk naar de klok. Alonso, Nanda  
en Howie vertellen hoe laat het is. 

Wie noemt de juiste tijd?  

 

 

Kez gaat om half 9 naar bed. Om half 1 wordt hij wakker 
van het onweer. 

Hoe lang heeft Kez dan al geslapen?  

 

Tien voor half 2 
Alonso 

Tien voor half 1 
Howie 

Tien over half 2 
Nanda 
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De DJ draait allemaal toffe liedjes op het buurtfeest. Om 11 
uur is het buurtfeest afgelopen. 

Hoeveel minuten duurt het buurtfeest nog?  

 

           

Om 9 uur kijkt Levi op de klok. Daarna nog drie keer. In 
welke volgorde ziet Levi de klokken?  

Zet de klokken in de goede volgorde.  

 

 

Valentijn en Steffie vertellen iets over de tijd op de klok.  

Wie heeft er gelijk?  

 

         

Noah en zijn zusje Lija komen terug van het zwembad op de 
camping. Ze zijn 2 en een half uur in het zwembad geweest. 

Hoe laat gingen Noah en Lija naar het zwembad?  

 

Het is kwart over 9 
Steffie 

Het is kwart voor 3 
Valentijn 

A B C 
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Midden in de nacht hebben de boeven Bas en Billy 
ingebroken. Ze hadden weinig tijd, dus konden ze alleen de 
spaarpot van Didier meenemen… 

Hoeveel minuten duurde de inbraak?  

 

 

Israe heeft een pannenkoek met suiker besteld. Het duurt 
10 minuten om de pannenkoek te bakken. 

Is de pannenkoek voor zes uur klaar?  

 

       

Het is kwart voor vijf ’s middags. Alle sneeuw is gesmolten. 
Zeven uur eerder hadden Sophie en Batiste nog een 
sneeuwpop gebouwd. 

Hoe laat was het zeven uur eerder?  

 

 

 

 

Wie weet hoe laat het is op de klok?  

 

Het is 10 voor 1 
Olivia 

Het is 1 uur 
Daniel 

Het is kwart voor 1 
Britt 
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