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SPRONG 1 TOEPASSINGEN

De speelplaats krijgt een opknapbeurt.

De speelplaats van basisschool De Klimtoren zal er na de grote vakantie helemaal anders uitzien. 
De directeur moet nogal wat rekenen voor hij de aankopen kan doen. Help je hem een handje?

1 Speeltoestellen voor de kleuters

a  De kleuterjuffen willen 
 - een zandbak,
 - een kleine glijbaan,
 - 5 grote kegels.
 Hoeveel kost dat samen?

.....................................................................................

.....................................................................................

b  Rond de glijbaan komen rubberen tegels. 
 De directeur koopt in totaal 20 tegels. 
 Hoeveel moet hij daarvoor betalen?

.....................................................................................

c   De directeur had 1 000 euro beschikbaar voor 
de kleuterspeelplaats. Heeft hij geld over of te 
weinig? Hoeveel?

.....................................................................................

Naam:  ................................................................................................................  Nr.  ...........

Ik zie graag 
een goede 

antwoordzin!

Soms gaat 
het sneller als 

je cijfert!

Ð 257

Ð 312

Ð 15
per tegel

Ð 24
per kegel

Ð 505
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Naam:  ................................................................................................................  Nr.  ...........

2 De aanleg van een ‘groene speelplaats’

De directeur van De Klimtoren laat ook een ‘groene speelplaats’ ontwerpen. 
Er komt een moestuin en een speelveld met boomstammen, zand, tunnels en heuvels.

a   Een architect tekent het plan voor de ‘groene 
speelplaats’. Per werkuur vraagt hij 55 euro. 
Hij werkt 11 uur aan het plan. Hoeveel betaalt de 
school daarvoor aan de architect?

......................................................................................

......................................................................................

b Dit materiaal is nodig voor het speelveld: 
 - 4 grote banden (Ð 42 per stuk),
 - 10 boomstammen (Ð 50 per stuk),
 - 2 kiepwagens zand (Ð 150 per stuk).
 Hoeveel kost dat samen?

......................................................................................

c  Ouders en leerkrachten werken samen om de 
speelplaats aan te leggen. In totaal zijn ze met 20.
Ze werken elk 5 dagen. Per dag werken ze 8 uur. 

 Hoeveel uren is er gewerkt aan de speelplaats?

......................................................................................

......................................................................................

d  Op het speelveld worden 15 struiken geplant. 
Omdat de papa van Jorre boomkweker is, 
betalen ze maar 60 euro per struik. 

 Hoeveel kosten de struiken samen?

......................................................................................

e  Op vraag van de leerlingen wil de directeur ook nog een klimtoren kopen. 
 Een nieuwe toren kost 886 euro. Tweedehands kost dezelfde toren 597 euro. 
 Hoeveel spaart de school uit door tweedehands te kopen?

..........................................................................................................................................




