
Blok 1 LPD vraag 1 en 2: verhoudingen berekenen

Verhoudingen berekenen

Een verhouding à drukt uit hoeveel keer een getal in een ander getal gaat;
 à kun je schrijven als een breuk of als een deling.

Voorbeeld:
De bakker heeft voor het bereiden van 20 boterkoeken 500 g bloem nodig. Hoeveel bloem 
zit er dan in 60 boterkoeken? (1 500 g) 
 3 ×
 

Aantal boterkoeken 20 60

Hoeveelheid bloem (in gram) 500 1 500
 
 3 ×
In de linkerkolom staan de grootheden die je in de tabel plaatst. (aantal boterkoeken en 
hoeveelheid in gram)
Plaats de bekende gegevens in de tabel. (20 boterkoeken, 500 g, 60 boterkoeken)
Plaats een punt op de plaats van de onbekende. Teken de pijlen bij de tabel en vervang het 
punt door je oplossing.
De verhouding van de hoeveelheden in het recept ten opzichte van de werkelijkheid is hier 
20
60

 of 
1
3

; 20 gaat 3 keer in 60.

 ¨ Vul de tabellen in.
 ¨ Schrijf je antwoord in een zin.
1. De familie Picobello wil een reis boeken naar Oostenrijk. Een sportieve vakantie van 5 

dagen kost al gauw 315 euro per persoon. Ze overwegen om 10 dagen te gaan.
• Hoeveel zal mama per persoon voor dit verblijf moeten betalen?

 
 

 
 

Antwoord:  

1
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Hoe deed ik de opdracht? 

Ik denk: Juf/Meester vindt:

J  L J  L

2. In de legodoos van 5A zitten 12 rode en 18 blauwe blokken.
In de legodoos van 5B zitten 7 rode en 35 blauwe blokken. Zoek voor elke klas 
afzonderlijk de verhouding van het aantal rode blokken tot het totaal aantal blokken 
van de legodoos.

Klas 5A
•  Bereken hoeveel blokken klas 5A in totaal heeft.  

• Hoeveel rode blokken heeft 5A? 
• Noteer op de juiste plaats in de tabel.

 
 

 
 

Antwoord:  

Klas 5B
•  Bereken hoeveel blokken klas 5B in totaal heeft.  

•  Hoeveel rode blokken heeft 5B? 
•  Noteer op de juiste plaats in de tabel.

 
 

 
 

Antwoord: 
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