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Naam:      klas: 

Vraag  – dia 3 

Waarom zou jij meer zakgeld moeten hebben? Noem drie 

redenen 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

 

Vraag – dia 5 

Hoeveel procent is de prijs van een croissant gestegen?  

_____________________________________ 

 

Vraag – dia 18 

Piet koopt een zak snoep. Deze zak kostte hem altijd € 1,75 

maar de prijs stijgt met 9%. Bereken de nieuwe prijs.  

_____________________________________ 
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Vraag – dia 22 

Welk product kent de grootste prijsverandering? 

_____________________________________ 

 

Vraag – dia 27 

In oktober 2010 kostte een reep chocolade  € 0,89. Hoeveel 

kost de reep chocolade nu? 

____________________________ 

 

Vraag – dia 28 

Een bioscoopkaartje kostte in oktober 2011 € 8,50. Hoeveel 

kostte het kaartje in oktober 2010? 

____________________________ 
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Vraag – dia 29 

In oktober 2010 kostte een computer € 550,-. Wat kostte deze 

computer in oktober 2011? 

____________________________ 

 

Vraag – dia 30 

Geef een verklaring waarom de prijzen van chocola en een 

bioscoopkaartjes stijgen 

______________________________________ 

 

Vraag – dia 31 

Geef een verklaring waarom de prijs van een computer daalt 

______________________________________ 
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Vraag – dia 32 

Zoek via Google op wat de reden is dat:  

1. de prijs van bioscoopkaartjes stijgt 

2. de prijzen van computers dalen  

 

______________________________________ 

 

Vraag 1 – dia 33 

Wat was je in 2010 kwijt voor een reep, een bioscoop kaartje 

en een nieuwe computer? 

____________________________  

 

Vraag 2 – dia 33 

Wat was je in 2011 kwijt voor een reep, een bioscoop kaartje 

en een nieuwe computer? 

____________________________  
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Vraag – dia 34 

Hoeveel procent meer of minder geld heb je nodig in 2011 

t.o.v. 2010 om hetzelfde pakket aan producten te kopen? 

____________________________  

 

Vraag – dia 37 

Welk product is nu de grootste stijger ten opzichte van een jaar 

geleden? 

_____________________  

 

Vraag – dia 38 

Hoeveel procent is de grootste stijger in prijs gestegen tussen 

oktober 2000 en nu? 

_____________________ 
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Vraag  – dia 41 

Welk product is de grootste daler tussen januari 2001 en maart 

2010?  

_____________________  

 

 Vraag – dia 42 

Hoeveel procent is de grootste daler in prijs gedaald tussen 

januari 2002 en nu?  

_____________________  

 

Vraag – dia 43 

Heb jij enig idee wat het CBS doet? Leg in je eigen woorden uit.  

_________________________ 
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Vraag – dia 45 

Het CBS heeft informatie nodig om te zien hoe Nederland er 

voor staat. Bij wie halen zij deze informatie?  

____________________________________________________ 

 

Vraag – dia 46 

Hoe verspreid het CBS zijn informatie? 

____________________________________________________ 

 

Vraag – dia 47 

Doet het CBS daadwerkelijk wat jij dacht dat ze doen? 

____________________________________________________ 

 


