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Werkblad - Kijk voor de antwoorden op Internet - www.aduis.nl. Heeft u ook werbladen en wilt u deze met andere 
collega´s delen? Mail ze dan naar Aduis (info@aduis.nl) en wij plaatsen deze dan als downlaod op onze web site.

Wiskunde 9-10 jaar, 03

Vertrek en aankomst

1. Aankomst:
Het grote feest voor de zomerzonnewende begint om 12.00 uur.
Vanaf de parkeerplaats kan men gratis met de bus naar het feest rijden. De bussen rijden alle 
12 minuten. Voor de rit van de parkeerplaats naar het feest heeft de bus 15 minuten nodig. Vul 
de dienstregeling in. Met welke bus mag je uiterlijk vertrekken, indien je precies om 12.00 uur op 
het feest wil zijn?

Vertrek: 10.30 10.42 10.54 11.08 11.22 11.36 11.50 12.02
Aankomst: 10.45

Antwoord:

Teken in het linker uurwerk de vertrektijd van de bus en in de rechter de aankomsttijd.

vertrek: aankomst:

2. Activiteiten op het feest:
Van alle voorstellingen weet je wanneer ze beginnen en wanneer ze eindigen. Hoe lang duren de 
individuele voorstellingen?

voorstellingen begin einde de duur
theatervoorstelling 12.30 13.15
karaoke 13.30 15.00
tienkamp 13.00 16.30
eetwedstrijd 17.00 17.20
modeshow 17.55 18.20
tombola 19.35 20.00
vuurwerk 23.00 23.20

3. Terugreis:
De bussen brengen de gasten weer naar de parkeerplaats terug. Vanaf 22.30 uur rijdt er iedere 
13 minuten een bus. Schrijf alle vertrektijden van de bussen in de tabel, die voor 24.00 uur ver-
trekken.

vertrek:

10.57 11.09 11.23 11.37 11.51 12.05 12.17

uiterlijk met de bus om 11.36 uur.

11:36 uur 11:51 uur

22.30 22.43 22.56 23.09 23.22 23.35 23.48

45 min
1 h 30 min
3 h 30 min

20 min
25 min
25 min
20 min


