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Met tijden rekenen a) Thomas verlaat het huis 
‛s morgens om 7:10 uur.
Hij loopt 17 minuten naar de 

bushalte. Hij rijdt 21 minuten met de bus. Hoe 
laat is hij op school?

Antwoord:

c) Een vader parkeert zijn auto precies een halve dag in een garage. De kosten be-
dragen 50 cent per half uur. Hoeveel moet de vader bij het verlaten van de garage 
betalen?

Antwoord:

d)Voor de weg naar haar oma heeft Anna 35 minuten nodig. ‘s Avonds gaat ze weer 
naar huis. Hoeveel uur en minuten heeft ze voor de twee afstanden nodig gehad?

Antwoord:

b) Suzanne kijkt naar een fi lm die 90 minuten duurt. Haar broertje kijkt naar een 
kinderfi lm, die eindigt na 22 minuten.

1) Hoeveel minuten duurt de fi lm langer dan de kinderfi lm?
2) Hoeveel uur en minuten duren de twee fi lms bij elkaar? 

Antwoord:
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Omkeeroefeningen

Tekstopgaven

a) Zet minuten om:

b) Zet om naar uren en minuten:

 3 h 21 min =  4 h 52 min =
 1 h 36 min =  0 h 13 min =
 2 h 47 min =  5 h 05 min =

 89 min =  208 min = 
 135 min =  220 min =
 691 min =  344 min =

a) Een lesuur duurt 50 minuten. Bereken de totale onderwijstijd, wanneer in een 
week 30 lesuren les wordt gegeven. Geef de uitkomst in uren en minuten aan!

b) Hans irriteert zich aan de reclameblokken, die de fi lm op de televisie onderbre-
ken. Hij schrijft de lengte van de commercials een week lang op. Hoeveel reclame 
heeft hij in een week in totaal bekeken?

Maandag: 7 min 23 s
Dinsdag: 10 min 11 s
Woensdag: 12 min 02 s
Donderdag: 5 min 56 s

Vrijdag: 8 min 40 s
Zaterdag: 21 min 34 s
Zondag: 19 min 25 s

Antwoord:

Antwoord:


