
Herhalingsles 12 – Logisch en probleemoplossend  
denken 2 – Weeroefeningen

Daan speelt basket. Afgelopen seizoen maakte hij maar liefst 220 punten. Zijn vriend Achmed 
deed het nog beter. Hij scoorde 10 % meer dan Daan.

 ■ Hoe vaak scoorde Achmed?

Hoeveel punten komen overeen met 10 %? 

Hoeveel punten scoorde Achmed meer dan Daan? 

Hoeveel punten scoorde Achmed? 

Antwoord: 

❖ Op de spaarrekening van Rachid staat € 2 500. Na 1 jaar krijgt hij een rente van € 50.

 ■ Hoeveel percent is de rentevoet?

bedrag in €

percentage 100

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.

ploeg aantal verkochte 
pakken wafels

microben 58

benjamins 64

pupillen 39

miniemen 40

kadetten 88

juniores 54

dames 70

1

2

G/B 27

T 5

3

 ■ Hoeveel pakken wafels verkoopt elke ploeg gemiddeld? 
Je mag de ZRM gebruiken.

Stap 1 Ik tel alle getallen op.

Stap 2 Ik deel door het aantal getallen.

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

 ■ Maak hiervan een lijndiagram.

jaar aantal verkochte 
pakken wafels

2013 420

2014 440

2015 395

2016 425

2017 415

 ■ Beantwoord de vragen.

In welk jaar was de verkoop het beste? 

Wanneer werden er de minste wafels verkocht? 

In welke jaren werden er meer wafels verkocht dan het jaar ervoor? 

In welk jaar daalde het aantal verkochte wafels het meest? 

Kun je in het diagram zien hoeveel pakken wafels elke ploeg verkocht? 

Kun je in het diagram zien hoeveel pakken wafels er in 2017 werden verkocht? 
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