
Leesrekenen
Geld 1

Inhoud Kaart

1. Geld herkennen, tellen, indelen
 • Welke munt is het? Zet er een rondje om. 1
 • Welk bankbiljet is het? Zet er een rondje om. 2
 • Wat is de goede prijs? Streep de foute prijs door. 3
 • Deel de munten naar waarde in! 4
 • Hoeveel is het? Schrijf het op in de tabel en tel op. 5
 • Steeds 1 euro. Geef de muntwaarde aan.  6
 • Hoeveel geld heeft Max? Reken en schat. 7
 • Welke munten hebben ze in hun portemonnee? 8
 • Betaal met 1 bankbiljet. 9
 • Schrijf op wat er ontbreekt! 10
 • Hoeveel hebben de kinderen gespaard? 11

2. Geld wisselen
 • Wissel om in zo groot mogelijke biljetten en munten. 12
 • Steeds 10 euro. Schrijf de biljetten en munten op. 13
 • Wissel de biljetten in. 14

3. Winkelen
 • Bij de bushalte. Hoeveel kosten de kaartjes? 15
 • In de winkel “Het speelgoedparadijs”. Hoeveel betaal je? 16
 • Op de markt. Wat kost het? 17
 • Wat krijgt Max terug? 18 
 • Op de rommelmarkt. Hoeveel blijft erover? 19
 • In de supermarkt. Reken uit hoeveel je terugkrijgt. 20
 • Teveel of te weinig. Vul aan of streep door. 21

4.  Rekenen met de euro en de eurocent
 • Hoeveel geld hebben de kinderen gespaard? 22
 • Rekenen met de eurocent. Vul goed in. 23
 • Wie heeft meer geld? Reken uit en kruis aan. 24
 • Deel naar hoogte van het bedrag in! Begin met het kleinste. 25
 • De spaarpotten van groep 3. 26
 • Reken de portokosten uit. 27
 • Het meer – zoekplaat bij kaart 29 en 30. 28
 • Beantwoord de vragen met behulp van kaart 28. 29
 • Beantwoord de vragen met behulp van kaart 28. 30

5.  Eindtoets
 • Dit heb ik geleerd. Deel 1. 31
 • Dit heb ik geleerd. Deel 2.  32
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