
 

                      Naam: _______________ 

 

 

Tijd en Datum 001    Potlood 

  Stopwatch Eiland:  
Doel: 

Stopwatch 
Tijd meten met een stopwatch  
 

 
 

Opgave 1  Draai een rondje. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 2  Schrijf je naam op een blaadje. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 3  Strik je veters. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 4  Drink een glas water. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 5  Schrijf je eigen adres op een blaadje. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 6  Doe de deur open en dicht. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 7  Teken een huis op een blaadje. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 8  Pak je leesboek en leg het op tafel. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 9  Trek je jas aan. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 
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                      Naam: _______________ 

 

   

Opgave 10  Spring in de lucht. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 11  Loop van de ene kant van de klas naar de andere kant. Hoe lang 
doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 12  Loop een rondje om je stoel. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 13  Zeg de tafel van 2 op. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 14  Tel tot 10. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 15  Slijp je potlood. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 16  Ruim je laatje op. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 17  Schrijf een zin op en gum het weer uit. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 18  Vouw een blaadje 4 keer. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 19  Trek je schoenen uit en dan weer aan. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 
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                      Naam: _______________ 

 

 

   

Opgave 20  Doe het raam open en weer dicht. Hoe lang doe je erover? 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 21  Bedenk zelf iets om te doen. Hoe lang doe je erover? 

Wat doe je? _________________________________ 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 22  Bedenk zelf iets om te doen. Hoe lang doe je erover? 

Wat doe je? _________________________________ 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 23  Bedenk zelf iets om te doen. Hoe lang doe je erover? 

Wat doe je? _________________________________ 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 24  Bedenk zelf iets om te doen. Hoe lang doe je erover? 

Wat doe je? _________________________________ 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 25  Bedenk zelf iets om te doen. Hoe lang doe je erover? 

Wat doe je? _________________________________ 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 26  Bedenk zelf iets om te doen. Hoe lang doe je erover? 

Wat doe je? _________________________________ 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 

 

Opgave 27  Bedenk zelf iets om te doen. Hoe lang doe je erover? 

Wat doe je? _________________________________ 
______ min  ______ sec ______ honderdste sec 
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