
Herhalingsles 6 – Logisch en probleemoplossend 
denken 1 – Weeroefeningen

Elk jaar organiseert de tekenacademie een tekenwedstrijd. Serge en Sander worden tot 
winnaars uitgeroepen. Er worden 23 tekenpotloden onder de twee jongens verdeeld. 
Serge behaalde de eerste prijs en krijgt 5 potloden meer dan Sander.

■■ Hoeveel potloden krijgen ze elk?

aantal potloden 
Sander

Serge  + 

 +  +  = 23

23 −  = 

 : 2 = 

 = 

■■ Controleer je antwoord.

 

Tom en Jerry eten samen 100 g kaas. Tom eet 4 keer zoveel kaas als Jerry.
■■ Hoeveel kaas eten ze elk?

Antwoord:  

■■ Controleer je antwoord.
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Sander krijgt  potloden.

Serge krijgt  +   =  potloden.
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3 fietshelmen kosten samen € 135.
■■ Hoeveel kosten 5 van zulke fietshelmen?
■■ Onderstreep het juiste antwoord. Is deze verhouding recht evenredig of  
omgekeerd evenredig? 

aantal fietshelmen

prijs in €

Antwoord: 

6 metselaars werken 24 dagen aan een huis.
■■ Hoelang werken 8 metselaars ongeveer aan eenzelfde soort huis?
■■ Onderstreep het juiste antwoord. Is deze verhouding recht evenredig of 
omgekeerd evenredig? 

Antwoord: 

In een ren lopen 20 kippen. Er zijn witte, bruine, grijze en zwarte kippen. 2 op 5 kippen zijn wit. 
2 op 10 van de kippen is bruin. Er zijn 2 grijze kippen.

■■ Hoeveel zwarte kippen lopen er in de ren?

kleur van 
de kip

breuk gelijknamige 
breuk

aantal kippen

wit

bruin

grijs

zwart

Antwoord: 
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Herhalingsles 6 – Logisch en probleemoplossend 
denken 1 – Meeroefeningen

■■ Splits 1 360 in drie getallen.
■■ Het middelste getal is 20 meer dan het kleinste getal.
Het grootste getal is 30 meer dan het middelste getal.

Antwoord: 

■■ Controleer je antwoord.

  

De som van drie veelvouden van 5 is 150. Het tweede getal is het dubbele van het eerste getal. 
Het derde getal is 3 keer meer dan het eerste getal.

■■ Wat zijn de getallen?

Antwoord: 

■■ Controleer je antwoord.
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In een puzzelwedstrijd is er € 5 000 te verdelen.
■■ Vul de tabel aan.
■■ Teken daarna de gegevens in een lijndiagram.
■■ Gaat het om een recht evenredige of een omgekeerd evenredige verhouding?

aantal winnaars 1 5 15 20

prijzengeld in € 5 000 333,33 500 200

Antwoord: 

In het park staan een heleboel bloemen. Voor elke 2 rode bloemen zijn er 3 gele bloemen. 
Voor elke gele bloem zijn er 5 oranje bloemen.

■■ Hoeveel bloemen zijn er van elke kleur als er 3 000 bloemen in het park staan?

rode bloemen

gele bloemen

oranje bloemen

totaal
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