
Herhalingsles 9 – Getallenkennis en bewerkingen 5 – 
Weeroefeningen

■■ Bereken het percent met je zakrekenmachine.
■■ Noteer wat je intypt in je ZRM.

20 % van 400 = 

   = 

35 % van 22 000 = 

   = 

■■ Bereken hoeveel korting je krijgt.
■■ Bereken daarna de nieuwe prijs van het product.
■■ Gebruik de ZRM.

product korting in euro nieuwe prijs in euro

Boven op de prijs van de meeste producten moeten we 21 % btw betalen, een belasting 
aan de overheid.

■■ Bereken hoeveel btw je betaalt.
■■ Bereken daarna de nieuwe prijs van het product.
■■ Gebruik de ZRM.

product
(prijs in € zonder btw)

btw in euro verkoopprijs (met btw) 
in euro

1 

2

€ 19,59

-75 %

€ 34,99

-50 %

3

€ 239
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Het volleybalseizoen zit erop en het eindklassement is gemaakt. Steffi wil als kapitein 
van volleybalploeg Schepdaal de resultaten van dit jaar vergelijken met die van vorig jaar.

klassement 3de provinciale C dames, Vlaams-Brabant

gespeelde 
wedstrijden

gewonnen verloren punten

1 Zuun 20 17 3 51

2 Ruisbroek 20 16 4 48

3 Schepdaal 20 14 6 42

4 Halle 20 12 8 36

5 Liedekerke 20 10 10 30

■■ Hoeveel procent van de wedstrijden won Schepdaal dit jaar? 

■■ Hoeveel procent van de wedstrijden verloor de ploeg dit jaar? 

■■ Vul de tabel aan.

Schepdaal in aantal /100 in %

gewonnen wedstrijden  /20  /100  

verloren wedstrijden  /20  /100  

totaal gespeelde wedstrijden  /20  /100  

Vorig jaar speelde de ploeg ook 20 wedstrijden, maar verloor ze 50 % meer wedstrijden dan dit 
jaar.

■■ Hoeveel wedstrijden verloor Schepdaal vorig jaar?

Bewerking: 

Antwoord: 

€ 17 398

4

G/B 27
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Herhalingsles 9 – Getallenkennis en bewerkingen 5 – 
Meeroefeningen

■■ Bereken het percent.

23 % van 400 = 

13 % van 1 200 = 

41 % van 200 = 

37 % van 22 000 = 

■■ Bereken de nieuwe prijs van het product.
■■ Gebruik de ZRM.

product nieuwe prijs in euro

Imen helpt de zolder opruimen en vindt een poppenhuis waar ze niet meer mee speelt. 
Ze besluit het poppenhuis voor € 30 te verkopen.
Daardoor verliest het poppenhuis 75 % van zijn oorspronkelijke waarde. 

■■ Hoeveel kostte het poppenhuis toen Imen het kocht?

Antwoord: 

1

2

€ 19,59

-30 %

€ 21 45521 % btw 
niet

inbegrepen

3
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Mikael wil graag een nieuwe boekentas met bijpassende pennenzak kopen. Zijn favoriete 
boekentas verkopen ze in drie winkels. De pennenzak kost in de drie winkels evenveel.

■■ In welke winkel doet Mikael de beste koop?
■■ Gebruik de ZRM.

Cartables

€ 48,75

Met gratis pennenzak 
t.w.v. € 9,95!

Cartapacio

€ 49,99

Nu 25 % korting 
op alle boekentassen!

Skoletasken

€ 45,50

Nu 15 % korting 
op alle artikelen!

Antwoord: 
 

Lou en Maurice gaan samen fietsen op de Mont Ventoux. Als ze dit verkeersbord 
tegenkomen, zijn ze op een hoogte van 1 504 m.

■■ Hoe hoog zijn ze als ze 300 m verder fietsen?

Antwoord: 

4

5 Lou en Maurice gaan samen fietsen op de Mont Ventoux. Als ze dit verkeersbord Lou en Maurice gaan samen fietsen op de Mont Ventoux. Als ze dit verkeersbord 
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