
Leesrekenen
Geld 2

Inhoud Kaart

1.  Geld tellen, ordenen, omwisselen
 • Deel in naar prijs. Begin met de goedkoopste. 1
 • Omwisselen in één bankbiljet! 2
 • Betaal met zo weinig mogelijk biljetten. 3
 • Hoeveel euro is dat? Tel op. 4
 • Hoeveel centen zijn dat?  5
 • Tel op en schrijf het op twee manieren. 6
 • Hoeveel geld hebben de kinderen in hun spaarpot? 7
 • Welke munt ontbreekt bij het bedrag in het hokje? 8
 • In de supermarkt ontbreken de prijskaartjes. Schrijf de prijs op. 9
 • Vul de tabellen in en schrijf het bedrag op met een komma. 10
 • Welke bedragen zijn hetzelfde? Verbind ze! 11
 • Schrijf het bedrag op drie verschillende manieren. 12
 • Zet in de goede volgorde. Begin met de laagste prijs. 13

2. Geldbedrag afronden, schatten en aanbiedingen vergelijken
 • Welke portemonnee wordt bedoeld? Kruis aan. 14
 • Afronden naar boven of beneden zoals aangegeven.  15
 • Geld genoeg? Rond af en beslis dan. 16
 • Koop goedkoop in. Hoeveel kost het? 17 
 • Speciale aanbieding! Reken de korting uit. 18
 • Hoeveel moeten de kinderen betalen? 19
 • Vergelijk de prijzen. Waar is het goedkoper? 20

3. Rekenen met geld
 • Omrekenen van bedragen. 21
 • Waarmee hebben de kinderen betaald? 22
 • Hoeveel terug? 23
 • Reken het wisselgeld uit. 24
 • Rekentabellen voor inkopen in het groot. 25
 • Op de spaarbank. Reken uit.  26
 • Hoeveel is de prijs van 1? 27
 • Kermis – zoekplaat bij kaart 29. 28
 • Beantwoord de vragen met behulp van kaart 28. 29
 • Het geld van andere landen. Reken om. 30

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