
De koning is jarig!

Wat ga je doen?

• Je rekent met geld.

• Je rekent een geldbedrag uit met je rekenmachine.

• Je rekent met behulp van een verhoudingstabel.

• Je berekent de nieuwe prijs.

• Je plaatst breuken op de juiste plek op de getallenlijn.

1  Op de vrijmarkt

  Vandaag staat Janne op de vrijmarkt, want het is Koningsdag. Ze heeft mooie spulletjes te 

koop. Wie maakt haar los?
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Tineke koopt het vaasje. 

Ze betaalt met 

Hoeveel krijgt ze terug?                    

Nina koopt de schoenen en de puzzel.

Ze betaalt met 

Hoeveel krijgt ze terug?                    

Mevrouw Bakker koopt de pop.

Ze betaalt met 

Hoeveel krijgt ze terug?                    

Mounir koopt het skateboard.

Hij betaalt met 

Hoeveel krijgt hij terug?                    

Klaas koopt het boek.

Hij betaalt met 

Hoeveel krijgt hij terug?                     

Hoeveel heeft Janne vandaag verdiend op de vrijmarkt? Reken het uit met je rekenmachine. 

Janne heeft €                     verdiend.
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2 Mmm! Versgeperste sinaasappelsap!

 Op de vrijmarkt verkopen Simon en Sanne versgeperste  

 sinaasappelsap. Vul de tabel verder in.

Aantal glazen          3                                 12

Totaal aantal 
sinaasappelen

2 6 8                                 

Totaalprijs 0,40                   0,80 4,00          

3 Hoeveel moet ik nu betalen?

  Op de vrijmarkt kun je onderhandelen over de prijs. Lees de verhaaltjes en schrijf op wat de 

koper moet betalen.

 

 Hoeveel moet Karim betalen? €                    

 

 

 Hoeveel moet Olaf betalen? €                    

Floor

Mees

Karim

Olaf

Het boek is 5 euro.  
Maar ik geef je  
10% korting.

Deze lamp  
kost 2 euro. 

Oké!

Ik wil graag  
20% korting.

Afgesproken!

k koop ‘m met 
25% korting.
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 Hoeveel moet Veerle betalen? €                    

4 Wie staat waar op de vrijmarkt?

 Deze kinderen vieren Koningsdag. Wie staat waar op de vrijmarkt? Trek een lijn.
 

 Lars staat op 
1
2  

van de straat. Mo staat op 
4
5  

van de straat.

 Beilei staat op 
1
4  

van de straat. Bas staat op 
3
4  

van de straat.

Lars speelt viool     Mo verkoopt cake   Beilei verkoopt spullen     Bas gaat voetballen 

Lars Mo Beilei Bas

 

 0   
VRIJMARKT STRAAT  

                                               20

2721

Dat is goed!

Deze vijf stripboeken  
zijn samen 4,50 euro. Ik wil 10% korting.

Merel Veerle


