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SPRONG 1 TOEPASSINGEN

1 Lees aandachtig, volg je stappenplan en los op.

Popster Michael Jackson werd op 8 juli 2009 begraven in Los Angeles (Amerika). 
Bij die gelegenheid werden 3 200 agenten ingezet om alles in goede banen te leiden.
1,6 miljoen mensen hadden een aanvraag ingediend om bij de begrafenis aanwezig te kunnen zijn. 
Daarvan werden er 8 750 gelukkigen uitgeloot. Zij kregen elk 2 tickets. 
De familie zelf had nog eens 8 000 vrienden en kennissen uitgenodigd.  
Hoeveel mensen konden de ceremonie van dichtbij meemaken?

Bewerking:  ..............................................................................................................................................................

Antwoordzin:  ...........................................................................................................................................................

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

2 Op weekend

Op dit staafdiagram kun je afl ezen hoeveel jongens en meisjes van vier lokale jeugdbewegingen er mee op 
weekend gingen.
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Beantwoord de vragen.

Hoeveel jongens namen er deel van de VKSJ? .......................................................................

Welke jeugdbeweging had de meeste mannelijke deelnemers? .......................................................................

Welke jeugdbeweging had de minste vrouwelijke deelnemers? .......................................................................

Hoeveel deelnemers had de grootste jeugdbeweging? .......................................................................

Hoeveel jongens gingen mee op weekend? .......................................................................

Hoeveel meisjes gingen mee op weekend? .......................................................................
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3 Temperatuurmetingen 

Pieter en Ali krijgen in november de opdracht om thuis 5 weekdagen lang 
’s morgens, ’s middags en ’s avonds de temperatuur te meten.
De thermometer van Pieter hangt onder het overdekt terras. 
Ali hangt zijn thermometer tegen het tuinhuis, in openlucht.
Dinsdagmorgen om 8 uur geeft Pieters thermometer 3 °C aan; Ali meet dan –1 °C.

Hoeveel graden verschil is er tussen beide metingen?  .......................................................................

Hoe kun je dat verklaren?  .....................................................................................................................

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

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

4 Logeren bij oma en opa

Dit jaar brengen we de kerstvakantie door bij oma en opa in Luik. 
We blijven er 12 dagen.  
Op vrijdag 21 december nemen we met de hele familie de trein. 
Op welke dag en datum keren we terug? (Je mag een kalender 
gebruiken.)

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

5 Hoe laat is het op de klok?

Anke en Fien oefenen samen het kloklezen en het omzetten van de wijzerklok naar de digitale klok. 
Help je mee? 

Fien moet dit tijdstip op de digitale klok zetten. 
Het is na de middag.

Anke moet de wijzers van het uurwerk tekenen.

Anke zegt hoe laat het is. 
Vul de tekstballon aan. 

Nu zegt Fien hoe laat het is. 
Vul de tekstballon aan. 

Het is  .................................

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

Het is  ..........................

in de  ...........................




