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Werkblad

De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden: 
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.

Tekstopgaven in het getallenruim 20

Meneer Meijer koopt eieren. Hij krijgt 9 bruine en 8 witte eieren. Hoeveel eieren heeft 
meneer Meijer in totaal?
Som:           _________________________________
Antwoord: __________________________________

Mevrouw Meijer heeft 17 eieren. Ze gebruikt bij het koken 6 eieren. Hoeveel eieren heeft ze nog?
Som:           _________________________________
Antwoord:__________________________________

Mevrouw Hoef heeft 11 kg appels in de kelder. 2 kg heeft ze nodig om te koken. Hoeveel 
kg appels heeft ze nog in de kelder?
Som:           _________________________________
Antwoord: __________________________________

8 kinderen spelen op de speelplaats. Even later komen er nog eens 3 kinderen naar de 
speelplaats. Hoeveel kinderen spelen er in totaal op de speelplaats?
Som:           _________________________________
Antwoord: __________________________________

In een pak koekjes zitten 12 stuks. Sabine eet 5 koekjes. Hoeveel koekjes zitten er nog 
in het pak?
Som:           _________________________________
Antwoord: __________________________________

Peter heeft 19 knikkers verzameld. 5 knikkers geeft hij aan zijn vriend Andreas. Hoeveel 
knikkers heeft Peter nog?
Som:           _________________________________
Antwoord: __________________________________

De aap krijgt 9 bananen. 3 bananen eet hij meteen op.
Hoeveel bananen heeft hij nog over?
Som:           ________________________________
Antwoord: _________________________________

Wat is het oudste muziekinstrument? 
________________________________

Los de tekstopgaven op!

9 + 8 = 17

17 - 6 = 11

11 - 2 = 9

8 + 3 = 11

12 - 5 = 7

19 - 5 = 14

9 - 3 = 6

Meneer Meijer heeft in totaal 17 eieren.

Mevrouw Meijer heeft nog 11 eieren.

In de kelder heeft ze nog 9 kg appels.

Op de speelplaats spelen 11 kinderen.

Er zitten nog 7 koekjes in het pak.

Peter heeft nog 14 knikkers.

De aap heeft nog 6 bananen.

De accordeon, geen ander instrument heeft zoveel rimpels!


