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1.

In de tekening zie je een doolhof met een kat en een muis.
De kat kan naar de melk en de muis kan naar de kaas.
Kat en muis kunnen niet bij elkaar komen.
Hoe ziet het verborgen stukje doolhof er uit?

A.		
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2.

B.		

C.		

D.		

E.

B. € 4

C. € 5

D. € 6

E. € 7

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Rupsje Lise heeft 100 voeten. Gisteren heeft ze 32 nieuwe schoenen gekocht. Die heeft ze allemaal aan
gedaan. Lise heeft nu nog 14 blote voeten.
Aan hoeveel voeten had Lise schoenen voordat ze ging winkelen?
A. 27

6.

E.

Zes munten liggen in een driehoek.
Door munten te verplaatsen, kun je een cirkel maken;
zie het plaatje hiernaast.
Hoeveel munten moet je minstens verplaatsen?
A. 1

5.

D.		

In een restaurant kost een voorgerecht € 4, een hoofdgerecht € 9 en een toetje € 5.
Een speciaal kindermenu kost € 15.
Hoeveel goedkoper is het kindermenu dan een voorgerecht, een hoofdgerecht en een toetje samen?
A. € 3

4.

C.		

Witte Cheetah heeft een pijl, geen bijl en geen schoenen aan.
Witte Cheetah heeft twee strepen op zijn borst geverfd.
Op welk plaatje staat Witte Cheetah?

A.		
3.

B.		

B. 40

C. 54

D. 68

E. 86

D.		

E.

We hebben vier tegels; ze zien er alle vier zó uit:
Welk vloertje kun je niet maken met deze tegels?

A.		
7.

B.		

C.		

Vier vrienden hebben ijs gegeten. Mohammed at meer dan Freddy. Joerie at meer dan Victor.
Joerie at minder dan Freddy. Zet de vrienden van grootste naar kleinste ijseter.
Wat is de goede volgorde?
A. Mohammed, Joeri, Victor, Freddy		
C. Mohammed, Freddy, Joeri, Victor		
E. Joeri, Mohammed, Victor, Freddy

8.

B. Victor, Mohammed, Freddy, Joeri
D. Joeri, Victor, Mohammed, Freddy

Lise vouwt vier keer een papier dubbel en weer open, om verschillende
vouwlijnen. De stippellijnen in de tekening zijn die vouwlijnen.
Bij hoeveel van die vier vouwlijnen komen de kangoeroes precies op elkaar?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

9.

Om tien voor twaalf begon de les die 40 minuten duurde.
Precies in het midden van de les vloog er ineens een vogel de klas binnen.
Hoe laat gebeurde dat?
A. half twaalf
D. half een

10.

Anton en Lise wonen in een flat.
Lise woont 12 verdiepingen hoger dan Anton.
Op een dag gaat Anton op bezoek bij Lise. Hij neemt de trap.
Toen hij halverwege was, stond hij op de 8e verdieping.
Op welke verdieping woont Lise?
A. 2e
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11.

B. 8

C. 16

D. 20

E. 24

B. 12

C. 20

D. 22

E. 30

B. Betty

C. Dennis

D. Ivo

E. dat kun je niet weten

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Lise begint een kettingbrief. Zij stuurt de brief naar haar vrienden Anton en Karel.
Anton en Karel moeten allebei de brief naar 2 andere mensen sturen. Deze sturen de brief ook door
naar 2 andere mensen. Na twee keer hebben in totaal 2 + 4 = 6 mensen de brief gekregen.
Hoeveel mensen in totaal hebben de brief na vier keer gekregen?
A. 15

16.

E. 24e

In de doos zitten zeven blokken.
Door blokken te verschuiven kun je ruimte maken voor nog zo’n blok.
Hoeveel blokken in de doos moet je daarvoor minstens verschuiven?

A. 1
15.

D. 20e

Meester legt een touw op de grond en laat kinderen de lengte ervan meten door “af te passen”.
Elk kind loopt langs het touw en telt hoeveel stappen het lang is.
Anna neemt daarbij 15 even grote stappen langs het touw, Betty 12, Dennis 14 en Ivo 17.
Wie zet de grootste stappen?
A. Anna

14.

C. 16e

Op een dag steekt een boot vijf keer met schapen of koeien over; elke keer is de boot gevuld óf met
10 schapen óf met 6 koeien.
In totaal gaan er zodoende 42 dieren de rivier over.
Hoeveel schapen heeft de boot naar de andere kant gebracht?
A. 10

13.

B. 14e

Een groot blok is gemaakt van 64 kleine witte blokjes.
Vijf kanten van het grote blok worden grijs geverfd. Alleen de
bovenkant blijft wit.
Hoeveel kleine blokjes krijgen drie grijze kanten?

A. 4
12.

B. twaalf uur
C. tien over twaalf
E. twintig over twaalf

B. 16

C. 30

D. 32

E. 62

Anton telt de elf getallen van de bovenste rij op.
Lise telt de elf getallen van de onderste rij op. Het laatste getal kan jij niet zien, maar Lise wel.
Ze krijgen hetzelfde antwoord.

Wat is het laatste getal in de tweede rij?
A. 99

B. 100

C. 209

D. 289

E. 299

17.

Twee jaar geleden waren Anton en Lise samen 15 jaar oud. Nu is Anton 13 jaar oud.
Over hoeveel jaar is Lise 9 jaar oud?
A. 1

18.

2010

C. 3

D. 4

E. 5

Lise heeft op een kaart alle getallen van 1 tot en met 100 geschreven,
van boven naar beneden in rijen van vijf.
Een deel van de kaart zie je hiernaast.
Haar broer heeft een stuk van twee rijen uit de kaart geknipt en daarop acht
getallen uitgegumd.
Welk stuk was dat?

A.
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B. 2

B.

C.

D.

E.

19.

De vermenigvuldiging 60 x 60 x 24 x 7 gebruik je om het volgende uit te rekenen:
A. het aantal minuten in 7 weken;
B. het aantal minuten in 24 weken;
C. het aantal seconden in 7 uur;
D. het aantal seconden in een week;
E. het aantal uren in 60 dagen.

20.

Een vierkant papier heeft een grijze bovenkant en een witte onderkant.
Lise heeft het vierkant in negen kleine vierkanten verdeeld.
Sommige lijnstukken zijn genummerd van 1 tot en met 8 zoals je
in de tekening kunt zien. Lise knipt vier lijnstukjes in en vouwt daarna
het papier zo dat ze de figuur krijgt in de tekening.
Lise telt de getallen op die bij de ingeknipte lijnstukjes staan.
Wat is haar antwoord?
A. 16

21.

E. 21

B. 6

C. 7

D. 8

E. 9

B. Breda

C. Den Haag

D. Nijmegen

E. Rotterdam

Elke vriend van Anton heeft de dag en de maand van zijn verjaardag bij elkaar opgeteld.
Elke vriend krijgt 35 als uitkomst. De vrienden zijn allemaal op een andere datum (dagnummer) jarig.
Hoeveel vrienden heeft Anton maximaal?
A. 7

24.

D. 20

Jan, Peter, Wim en Sharif ontmoeten elkaar voor een bezoek aan Nemo in Amsterdam.
Ze komen uit verschillende steden: Nijmegen, Rotterdam, Breda en Den Haag.
Dit is wat we van hen weten:
• Jan en de jongen uit Nijmegen zijn nooit in Breda of Den Haag geweest;
• Wim komt niet uit Nijmegen; hij komt tegelijk bij Nemo aan met de jongen uit Breda;
• Sharif en de jongen uit Breda vonden Nemo erg leuk.
Waar komt Sharif vandaan?
A. Amsterdam

23.

C. 18

Een tegel is verdeeld in vier kleine vierkanten.
De kleine vierkanten worden of wit of zwart gekleurd.
Hoeveel verschillende tegels zijn er mogelijk?

A. 5
22.

B. 17

B. 8

C. 9

D. 10

E. 12

De bibliotheek van een school heeft veel boeken.
“Er zijn ongeveer 2010 boeken”, zegt de leraar.
Hij vraagt drie leerlingen het precieze aantal te raden.
Hafida raadt 2010, Ineke raadt 1998 en Joke raadt 2015.
De leraar zegt dat een van hen er 5 naast zit, dat een van hen er 7 naast zit en dat een van hen
er 12 naast zit.
Hoeveel boeken zijn er in de bibliotheek?
A. 2003

B. 2005

C. 2008

D. 2020

E. 2022.

