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  Potlood 

  Papier 

Eiland:  
Leerdoel: 

Tabellen maken 
Ordenen van meervoudige informatie in een eigen 
tabel 

 
 

Zet de informatie van elke opgave in een tabel. 
Gebruik hiervoor een vel papier of een schrift. 

 
 

     

Opgave 1 Boeken in de bibliotheek.  Opgave 2 Kleding in winkels. 

   

In deze bibliotheek staan 85 
informatieve boeken over 
dieren en 67 verhalen over 
sporten. 

In deze bibliotheek staan 44 
boeken over sporten en 32 
informatieve boeken over 
dieren. 

De prijs voor een jurk is in 
deze winkel  
€ 12,00 en de prijs voor een 
broek is hier € 45,00. 
 
 

De prijs voor een jurk is in 
deze winkel € 24,00 en de 
prijs voor een broek is hier 
€ 76,00. 
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Opgave 3 Drie verschillende workshops.  Opgave 4 Boekenkasten in bibliotheken. 

   

Voor deze 
workshop hebben 
26 zich 
ingeschreven via 
internet en 9 
mensen met 
behulp van de 
telefoon. 

Voor deze 
workshop hebben 
43 zich 
ingeschreven via 
internet en 16 
mensen met 
behulp van de 
telefoon. 

Voor deze 
workshop hebben 
65 zich 
ingeschreven via 
internet en 24 
mensen met 
behulp van de 
telefoon. 

In deze 
bibliotheek staan 
86 boekenkasten 
op 2 
verdiepingen. 

In deze 
bibliotheek staan 
54 boekenkasten 
op 4 
verdiepingen. 

In deze 
bibliotheek staan 
65 boekenkasten 
op 3 
verdiepingen. 

           

Opgave 5 Kermissen Zuid-Holland  Opgave 6 Verschillende mobiele camera’s. 

   

Een kaartje voor 
de Spinner kost 
hier € 2,50 en 
een kaartje voor 
de botsauto's 
kost € 1,50. 

Een kaartje voor 
de Spinner kost 
hier € 2,00 en 
een kaartje voor 
de botsauto's 
kost € 1,00. 

Een kaartje voor 
de botsauto's 
kost hier  
€ 2,25 en een 
kaartje voor de 
Spinner kost  
€ 3,00. 

Deze telefoon 
maakt foto's van 
18 megapixels en 
kan ook filmen. 

Deze telefoon 
maakt foto's van 
12 megapixels en 
kan niet filmen. 

Deze telefoon 
maakt foto's van 
18 megapixels en 
kan niet filmen. 
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