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Oefentoets hs 5 rekenen 

 

Stadion 

In een voetbalstadion wordt een popconcert 
gehouden. De bezoekers staan op het veld. 
De oppervlakte van het veld is 8250 m2. 
De oppervlakte van vak A is 18% van het hele 
veld. 
De oppervlakte van vak B is 49% van het hele 
veld. 

 
2p  1  Bereken de oppervlakte van vak C. 
 

Vak A is dicht bij het podium. Daar staan 6 mensen per m2. 
In vak B staan  4 mensen per m2. In vak C staan 2 mensen per m2. 
 

3p  2  Hoeveel bezoekers staan er in totaal op het veld? 
 
 
 

Maanraket 

Op zaterdag 11 oktober 1958 om 12:00 uur wilden de Amerikanen een raket naar de maan sturen. 
Dat is niet gelukt. De maanraket de Pionier vloog in 24 uur naar een hoogte van 124 000 km. 
Toen viel hij terug en verbrandde in de dampkring van de aarde. 
 

2p  3  Hoeveel km/uur was de snelheid van de maanraket? 
Rond af op hele km. 

 
2p  4  Hoeveel m/s is dat?  
 
2p  5  De afstand van de aarde tot de maan is ongeveer 405 500 km. Stel de maanraket was blijven 

doorvliegen met dezelfde snelheid.  
Bereken hoe lang hij over de reis naar de maan zou doen.  
Rond je antwoord af op dagen en uren. 

 
2p  6  Op welke dag en welke datum zou de raket bij de maan zijn aangekomen? 
 
2p  7  Het licht heeft een snelheid van 300 000 km/s. 

Bereken hoe lang een lichtstraal erover doet van de maan tot de aarde. 
Rond af op een decimaal. 

 
3p  8  De afstand van de aarde naar de zon is 149 597 870 km.  

Bereken hoe lang een lichtstraal erover doet van de zon tot de aarde.  
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Geef je antwoord in minuten en seconden. 
Rond de seconden af op een decimaal. 

 
2p  9  Schrijf de afstand van de aarde tot de zon in de wetenschappelijke notatie.  

Rond het eerste getal af op twee decimalen. 
 
 
 

Verkiezingen 

2p  10  Iedereen die 18 jaar of ouder is mag in Nederland stemmen. Niet iedereen maakt van dat 
stemrecht gebruik . In 2006 waren er 12 264 503 stemgerechtigden. Van hen ging 80,4 % 
naar de stembus. 
Hoeveel mensen gingen er in 2006 naar de stembus? 

 
3p  11  In de tweede kamer zitten 150 kamerleden. Die worden gekozen door alle stemmers.  

Elke partij krijgt een aantal zetels in verhouding tot het aantal stemmen dat op die partij is 
uitgebracht. 
Hieronder zie je de verhoudingstabel die hoort bij de verkiezingen van 2010. 
Vul op je werkblad de ontbrekende getallen in. 

 

 
 
 

Medailles 

Op de Olympische spelen verdienen de atleten medailles. 
De meeste medaillewinnaars krijgen van hun sportbond een 
bonus in geld. 
Hiernaast zie je hoeveel een medaille voor Nederlanders 
waard was bij de vorige Olympische spelen. 
Je ziet dat een teamsport per persoon minder oplevert. 

 
2p  12  Laat met een berekening zien dat een 

estafette zwemploeg van 4 personen voor een gouden medaille € 55 000 als bonus krijgt. 
 
2p  13  Inge was een heel succesvolle zwemster. Zij zwemt individueel. Zij won 4 keer goud, 2 keer 

zilver en 2 keer brons.  
Hoeveel bonus verdiende zij daarmee? 

 

partij PvdDieren SP Groen  
Links D66 PvdA Christen  

Unie CDA VVD SGP PVV 

% kiezers 1,3    20 3,3 14  1,3  

aantal zetels  15 10 10  5    24 

Goud: bonus € 27 500 

Zilver: bonus € 15 000 

Brons: bonus € 10 000 

teams: per persoon = bonusbedrag
aantal spelers
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3p  14  Ook het Nederlandse hockeyteam was succesvol.  
Zij wonnen twee keer goud, 1 keer zilver en 1 keer brons.  
Een hockeyteam bestaat uit 11 spelers. 
Hoeveel euro heeft de sportbond per speler betaald? 

 
2p  15  Een roeiploeg van 4 roeiers won 1 keer goud en 2 keer brons.  

Hoeveel betaalde de roeibond hen in totaal? 
 
 
 

Zuidhoorn 

2p  16  In de tabel zie je het inwoneraantal van Zuidhoorn. 
Met hoeveel promille is het aantal inwoners toegenomen? 

 
 
 
2p  17  In de gemeente Zuidhoorn werden in 2010 kinderen geboren: 103 jongens en 

110 meisjes. Ook kwamen er in dat jaar 659 mensen bij door verhuizingen. 
Bereken hoeveel inwoners in 2010 zijn vertrokken of overleden. 

 
2p  18  De gemeente Zuidhoorn bestaat uit 15 verschillende dorpen. Het grootste dorp is 

Grijpskerk: Daar wonen op de teldatum 1404 mannen. Dat is 49,8% van het totale 
aantal inwoners van dat dorp.  
Hoeveel inwoners had Grijpskerk op de teldatum? 

 

1p  19  De gemeente Zuidhoorn legt in 2011 een stukje fietspad aan van 2 kilometer. 
Daarover kunnen de kinderen veiliger naar het zwembad fietsen. De aanleg van het 
stukje fietspad kost € 400 000.  
Hoeveel kost de aanleg van het fietspad per meter? 

 
2p  20  Hoe lang fietsen de kinderen op het stukje fietspad van 2 kilometer? 
 
2p  21  Elke vrijdag van 13:00 tot 17:30 is er markt in het centrum van Zuidhoorn.  

De markt gaat altijd door, ook bij slecht weer.  
1 januari 2011 is op een zaterdag.  
Op welke datum is het voor de eerste keer markt in februari? 

 

Zuidhoorn  

1 januari 2010 18 568 

1 januari 2011 18 632 
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werkblad 05 Rekenen 
 
 
 
naam: _________________________________________  klas: ________________________ 
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