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Rekenopgaven
De familie Muller wil een nieuwe tuin aanleggen. Bij het samenstellen van het
boodschappenlijstje moet met aan veel dingen denken. Help je de familie Muller
bij het uitrekenen van de verschillende posities?
Voor de nieuwe zitplaatsen koopt de heer Muller 20 tuintegels voor 100
euro, 5 zakken grind voor 20 euro, 2 zakken zand voor 15 euro en 1 zak
cement voor 9 €. Hoeveel kost de nieuwe zitplaats?
BEREKENING:

€ 100 + € 20 + € 15 + € 9

RESULTAAT:

€

144

Mevrouw Muller wil graag een vijver in de nieuwe tuin. Daarvoor koopt de
familie Muller vijverfolie voor 75 euro, aarde voor 17 euro, sierstenen
voor 45 euro en vijverplanten voor 39 euro.
BEREKENING:

€ 75 + € 17 + € 45 + € 39

RESULTAAT:

€

176

Voor de kinderen moet een speeltuin met zandbak worden gebouwd.
Familie Muller koop hout voor de zandbak voor 37 euro, een glijbaan voor
56 euro, zand voor 22 euro en een deksel voor de zandbak voor 14 euro.
BEREKENING:

€ 37 + € 56 + € 22 + € 14

RESULTAAT:

€

129

Familie Muller wil de nieuwe tuin direct na aanleg in gebruik nemen, daarom
veroorloven ze zich graszoden.
Voor het gras 50m2 betalen ze 210 €. Bovendien wil de familie Muller nog
een kleine kruidentuin aanleggen en koopt daarvoor planten voor 23 euro
en een gieter voor 2 €.
BEREKENING:

€ 210 + € 24 + € 2

RESULTAAT:

€

236

Tot slot koopt de familie Muller nog nieuwe tuinmeubelen. Een tafel
voor 150 euro, 6 stoelen voor 180 euro, een parasol voor 35 euro en
twee ligbedden voor 60 euro.
BEREKENING:

€ 150 + € 180 + € 35 + € 60

RESULTAAT:

€

425

BEREKENING: € 144 + € 176 + € 129 + € 236 + € 425 RESULTAAT: €

De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden:
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.
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Hoeveel heeft de familie Muller voor de totale tuinrenovatie betaald?

