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1 Snoepverkoop: lees, vul het schema in en los op.

Maribel wil een opvangtehuis in de buurt steunen. Daarvoor maakt ze een
snoepmengsel met evenveel beertjes als kersen. De beertjes kosten € 5,20/kg 
en de kersen € 6,00/kg. Maribel maakt in totaal 4 kg van het mengsel. 
Ze verdeelt de snoepen in zakjes van 250 gram. 

V1
 Hoeveel betaalt ze voor het mengsel?   V2

   Hoeveel kost het mengsel per zakje?

B1
 ���� kg beertjes (€   5,20/kg)  ���� x € 5,20 = € ����������

 ���� kg kersen   (€ ���� /kg)  ���� x € ����� = € ����������

 ���� kg snoepmengsel     € ����������

B2
 ������ gram snoepmengsel     € ����������

A1
  ���������������������������� OK   A2

   ����������������������������  OK

2 Konijnenvoer: lees en los op.
Het dierenasiel vangt dagelijks verwaarloosde dieren op, ook konijnen. 
Elk konijn eet gemiddeld 100 gram voedsel per dag. De vrijwilligers mengen daarvoor 
een zak gedroogde maïs van 4 kg (€ 2,15/kg) en een zak granen van 5 kg (€ 3,50/kg). 

Elk konijn krijgt dagelijks 2
3

 van een kommetje van dat mengsel.

V1
 Hoeveel kost het hele mengsel?

V2
 Je kunt een konijn sponsoren. Hoeveel betaal je als sponsor per dag voor zijn voeding?

B1
 ���������� kg maïs     (€ �������/kg)   ���������� x € ����������= € ����������

 ���������� kg granen (€ �������/kg)   ���������� x € ����������= € ����������

 ���������� kg voedsel                                                     = € ����������

B2
 ���������� gram voedsel                                                     = € ����������

A1
  ���������������������������� OK   A2

   ����������������������������  OK

3 Lekkere frisdrank: lees en los op. Maak zelf het schema.
Op een benefietfeestje staan Floor en Vicky met een frisdrankkraampje 
naast de kraampjes van hun mama’s. Ze maken een lekker drankje met 
3 verschillende vloeistoffen. Ze combineren 5 liter spuitwater (€ 0,80/l), 
1 liter aardbeiensiroop (€ 5,30/l) en 3 liter fruitsap (€ 1,10/l). 

V1
 Hoeveel betalen ze voor het mengsel?

V2
 Hoeveel kost het mengsel per beker van 25 cl?

+

+

Bewerkingen
LES 3 Hoofdrekenen: toepassingen op mengsels

    2        2             10,40

    2            6     2    6            12

    4                  22,40
 : 16                      : 16

250                    1,40

 Ze betaalt e 22,40.         Eén zakje kost e 1,40.

= 4 000 gram

= 9 000 gram

          4                  2,15      4    2,15      8,60

          5                  3,50      5    3,50    17,50

          9             26,10

     100               0,29

Het voer kost e 26,10.         Je sponsort per dag e 0,29.

: 90: 90

5
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V3

 Hoeveel moeten Floor en Vicky vragen als ze per beker € 0,25 winst willen maken?

B1

B2

B3

A1
  ��������������������  A2

  ��������������������� A3
  ��������������������

  ���������������� OK           ����������������  OK             ����������������  OK

4 Schilderen zonder grenzen: lees goed en los op.  

Alle leerlingen van de school maken een kunstwerk voor een goed doel.  
Daarvoor heeft de school 10 liter verf nodig: 5 liter oranje en 5 liter paars. 
Oranje maak je door geel en rood gelijk te mengen. Paars bekom je door 
rood met blauw gelijk te mengen. De gele verf kost € 2,90/l. De rode verf 
kost € 2,70/l en de blauwe € 3,10/l. Er nemen 150 leerlingen deel.

V1
 Hoeveel betaalt de school voor het oranje mengsel?

V2
 Hoeveel betaalt de school voor het paarse mengsel?

V3
 Hoeveel kost dit per leerling als elke leerling een oranje en een paarse hand op een muur  

 moet drukken?

B1

B2

B3

A1
  ��������������������  A2

 ��������������������� A3
  ��������������������

  ���������������� OK            ����������������  OK             ����������������  OK

Tip
Hoeveel liter verf 

heb je nodig
van elke kleur?

5 l spuitwater (e 0,80/l)  5 x e 0,80  = e 4
1 l aardbeiensiroop (e 5,30/l)  1 x e 5,30  = e 5,30
3 l fruitsap (e 1,10/l)  3 x e 1,10  = e 3,30_________________________________
9 l frisdrank   e 12,60
       : 36          : 36
0,25 l frisdrank   e   0,35

e 0,35 + e 0,25 = e 0,60

+

oranje: 2,5 l geel (e 2,90/l)  2,5 x e 2,90 = e 7,25
 2,5 l rood (e 2,70/l)  2,5 x e 2,70 = e 6,75
paars: 2,5 l rood (e 2,70/l)  2,5 x e 2,70 = e 6,75
 2,5 l blauw (e 3,10/l)  2,5 x e 3,10 = e 7,75_________________________________
 10 l verf = 150 lln.    e 28,50
                   : 150           : 150
        verf voor 1 ll.    e   0,19

Het mengsel kost 

e 12,60.

Het oranje mengsel kost 

e 14.

25 cl frisdrank kost 

e 0,35.

Het paarse mengsel kost 

e 14,50.

Floor en Vicky moeten 

e 0,60 vragen.

Per leerling kost dit 

kunstwerk e 0,19.

e 14

e 14,50

+
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