
Herhalingsles 12 – Logisch en probleemoplossend  
denken 2 – Meeroefeningen

Het afgelopen seizoen scoorde de basketbalploeg van Dany in alle wedstrijden samen maar 
liefst 1 540 punten. Dat is 10 % meer dan het seizoen ervoor.

 ■ Hoeveel punten scoorde de ploeg het vorige seizoen? 
Je mag de ZRM gebruiken.

Antwoord: 

❖ De rentevoet bij de bank is 0,75 %.

 ■ Hoeveel rente krijgt Mo uitbetaald als hij 2 500 euro 1 jaar bij de bank laat staan? 
Je mag de ZRM gebruiken.

Antwoord: 

De tafeltennisploeg van het dorp organiseert een wafelverkoop. Elke ploeg gaat op pad. In de 
tabel zie je hoeveel pakken wafels elke ploeg verkoopt. Je ziet ook hoeveel leden elke ploeg telt.

ploeg aantal verkochte pakken wafels aantal spelers

microben 58 15

benjamins 64 20

pupillen 39 12

miniemen 40 19

kadetten 88 14

juniores 54 18

dames 70 16

mama’s 123 30
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 ■ Hoeveel pakken wafels verkoopt elke ploeg gemiddeld? 
Je mag de ZRM gebruiken.

Bewerking: 

Antwoord: 

 ■ Hoeveel pakken wafels verkoopt elk lid van de miniemen gemiddeld? 

Bewerking: 

Antwoord: 

De secretaris van de ploeg heeft de verkoop per ploeg gedurende vijf jaar netjes bijgehouden. 
Je vindt de gegevens in de tabel.

jaar aantal verkochte pakken wafels
microben

aantal verkochte pakken wafels 
benjamins

2013 58 58

2014 50 62

2015 55 66

2016 62 60

2017 58 64

 ■ Maak hiervan een lijndiagram.

 ■ Geef een passende titel, benaming voor de assen en de legende.
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 ■ Beantwoord de vragen.

In welk(e) ja(a)r(en) was het verschil tussen de verkoop door de microben en die door de 

benjamins het grootst? 

In welk(e) ja(a)r(en) was het verschil het kleinst? 

In welk jaar verkochten beide ploegen evenveel wafels? 

In welk jaar verkochten de microben meer dan de benjamins? 

Konden de microben het jaar daarop hun voorsprong behouden?

Kun je in het diagram zien hoeveel wafels de miniemen in 2014 verkochten? 

Kun je in het diagram zien hoe groot het verschil in verkoop is tussen de microben en de 

benjamins in 2016? 

Waarom verkochten de benjamins in 2015 zoveel meer wafels dan de microben, denk je?
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