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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 Gebakken broden.  Opgave 2 Station Utrecht. 

   

Deze bakker heeft 65 
bruine broden en 87 witte 
broden gebakken. 

Deze bakker heeft 97 
bruine broden gebakken en 
43 witte broden. 

De trein naar Schiphol heeft 
5 treindelen en rijdt 24 keer 
per dag. 

De trein naar Enschede 
heeft 3 treindelen en rijdt 10 
keer per dag. 
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Opgave 3 Verschillende tablets.  Opgave 4 Toegangsprijzen musea. 

   

Het scherm van 
deze tablet is 14 
cm hoog en 20 
cm breed. 

Het scherm van 
deze tablet is 22 
cm hoog en 34 
cm breed. 

Het scherm van 
deze tablet is 25 
cm hoog en 40 
cm breed. 

Kinderen moeten 
hier € 1,00 
betalen om naar 
binnen te komen 
en volwassenen 
moeten  
€ 2,50 betalen. 

Volwassenen 
moeten € 4,00 
betalen om naar 
binnen te mogen, 
kinderen mogen 
voor € 2,00 naar 
binnen. 

Kinderen moeten 
hier € 2,50 
betalen om naar 
binnen te komen 
en volwassenen 
moeten € 4,50 
betalen. 

   

Opgave 5 Openbaar vervoer naar Arnhem.  Opgave 6 Basisschool de Boomgaard. 

   

De Intercity naar 
Arnhem vertrekt 
om 14:00 en 
komt aan om 
14:34. 

De Sprinter naar 
Arnhem vertrekt 
om 13:39 en 
komt aan om 
14:34. 

De bus naar 
Arnhem vertrekt 
om 12:48 en 
komt aan om 
14:40. 

In deze klas 
zitten 18 jongens 
en 15 meisjes. 

In deze klas 
zitten 15 jongens 
en 16 meisjes. 

In deze klas 
zitten 17 jongens 
en 14 meisjes. 
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