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Eindtoets rekenen met procenten 

Deze toets is een indicatie van je eigen gecijferdheid op het onderdeel procenten. Als je deze 10 
opgaven correct maakt, kun je de verplichte rekentoets met vertrouwen tegemoet zien. Het is overigens 
niet alleen de bedoeling dat je de opgaven correct oplost. Het gaat er ook om dat je een efficiënte 
rekenaanpak gebruikt.

De toets bevat de volgende 10 opgaven:
Opgave 1 Belastingaangiftes
Opgave 2 Vruchtenlimonade
Opgave 3 Huizenprijzen
Opgave 4 Procententaal
Opgave 5 Voedingswaarde
Opgave 6 Sparen
Opgave 7 Tweede Kamer verkiezingen
Opgave 8 Alpe d’Huez
Opgave 9 Inflatie
Opgave 10 Koffieprijzen vergelijken 
 

  Opgave 1 Belastingaangiftes

 

Ruim 7 miljoen 
belastingaangiftes binnen
DEN HAAG -  Vlak voor de deadline van 1 april heeft de fiscus inmiddels 
7,1 miljoen belastingaangiftes binnen. Bij de helft van de aangiften is gebruik 
gemaakt van de vooraf door de Belastingdienst ingevulde aangifte.

De fiscus heeft dat zaterdagochtend bekendgemaakt. Op de laatste dagen voor 1 
april komen de meeste aangiften binnen, vrijdag waren dat er 400.000. De fiscus 
wacht nu nog op 500.000 aangiften. 
 Bron: DFT.nl

Bereken hoeveel procent van de belastingaangiften op 31 maart binnen was.

Handig met getallen
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  Opgave 2 Vruchtenlimonade
Karin maakt een glas limonade met 1 deel 
vruchtenlimonadesiroop en 7 delen water.
De vruchtenlimonadesiroop bevat 75% puur fruit.

a.  Voor hoeveel procent bestaat het glas limonade uit puur fruit?

b.  Visualiseer je oplossing met een strook.

  Opgave 3 Huizenprijzen
 

Huizenprijzen weer ruim 3 procent lager
DEN HAAG - De prijzen van bestaande woningen lagen in februari gemiddeld 3,4 procent lager dan een jaar 
eerder. Daarbij was de prijsdaling vrijwel even groot als in januari.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster die woensdag zijn gepubliceerd.
Alle woningtypen daalden in prijs, maar vooral appartementen gingen voor fors minder geld van de hand. In de 
provincie Groningen was de prijsdaling met gemiddeld bijna 7 procent het sterkst.
In februari wisselden bijna 8000 koopwoningen van eigenaar. Dat zijn er ruim 18 procent minder dan in februari.
 Bron: Nu.nl
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Bereken hoeveel koopwoningen er in februari verkocht werden.

  Opgave 4 Procententaal
Teken bij deze situaties eerst een procentenstrook om te bepalen welk bedrag 100% is en welk bedrag 
je uitrekent. Bereken daarna het bedrag.
a.  Je koopt een spijkerbroek met 40% korting en je betaalt  € 87,-.
Bereken hoeveel euro korting je hebt gekregen.
De strook:

De berekening:

b.  Je koopt een spijkerbroek van € 87,- en je krijgt 40% korting.
Bereken hoeveel je moet betalen.
De strook:
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De berekening:

c.  Je koopt een spijkerbroek en je krijgt € 40,- korting. Je betaalt € 87,-.
Bereken hoeveel procent korting je hebt gekregen.
De strook:

De berekening:

d.  Je koopt een spijkerbroek met 40% korting, dat is € 87,- korting.
Bereken hoeveel je voor de spijkerbroek betaalt.
De strook:
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De berekening:

e.  Je koopt een spijkerbroek van € 148,75.
Bij de kassa blijkt dat de winkel een btw actie heeft: Vandaag betalen wij uw 21% btw!
Bereken hoeveel je voor de spijkerbroek moet betalen.
De strook:

De berekening:

  Opgave 5  Voedingswaarde

Voedingswaarde FruitKick Appel Per 100 g Per reep (33 g)

Energie (kJ / kcal) 1625 / 385 535 / 125

Calcium 300 mg (= 38% ADH*) 100 mg (=13% ADH)

Fosfor 180 mg (= 23% ADH) 60 mg (= 8% ADH)

Magnesium 50 mg (= 17% ADH) 15 mg (= 5% ADH)

Ijzer 7,0 mg (= 50% ADH) 2,3 mg (= 17% ADH)

Vitamine B6 1,1 mg (= 55% ADH) 0,36 mg (= 18% ADH)

*ADH=Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid Bron: www.liga.nl
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a.  Bereken met behulp van de gegevens in de tabel de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid Calcium, 
Fosfor, Magnesium, IJzer en Vitamine B6.

b.  Vul de ADH tabel in:

ADH

Calcium

Fosfor

Magnesium

IJzer

Vitamine B6

  Opgave 6 Sparen
a.  Op 1 januari 2017 zette mevrouw De Jong €3.000,- op de Spaarbank tegen 4% rente per jaar.
Welk bedrag stond er op 1 januari 2019 op haar spaarrekening?
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b.  Op 1 januari 2017 zette meneer Bos € 5.000,- op de Spaarbank tegen een aantrekkelijke rente. Op 1 
januari 2019 was het bedrag gegroeid tot € 5.618,-.
Welke rente kreeg meneer Bos op zijn spaargeld?

  Opgave 7 Tweede kamer verkiezingen
Bij de Tweede Kamer verkiezingen stemden de inwoners van Barendrecht als volgt:

Partij aantal stemmen Partij aantal stemmen

CDA 2.055 ChristenUnie 954

PvdA 5.130 D’66 1.699

SP 1.614 Partij vd Dieren 559

VVD 8.910 SGP 1.241

PVV 3.378 Overige 174

50PLUS 558

GroenLinks 399 Opkomst 77,3%

Bereken hoeveel kiesgerechtigde inwoners van Barendrecht hun stem niet uitbrachten bij de Tweede 
Kamer verkiezingen.
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  Opgave 8 Alpe d’Huez
Het gemiddelde stijgingspercentage van 
de weg van Bourg d’Oisans naar de top van 
Alpe d’Huez is 7,7%. De hoogte van de start 
is op 719 meter en de hoogte van de top 
is 1.839 meter.

Bron: www.grenoblecycling.com

Bereken de horizontale verplaatsing van de fietser die vanuit  Bourg d’Oisans naar de top van  
Alpe d’Huez  fietst.

  Opgave 9 Inflatie
In Nederland is het inflatiepercentage de laatste jaren gemiddeld ongeveer 2,5%. Een inflatie van 2,5%  
betekent: als je op 1 januari € 2,- voor een brood betaalt, dan betaal je op 31 december voor eenzelfde 
brood € 2,05.
In januari 2019 was de inflatie in Turkije 10,6% op jaarbasis. In januari 2018 was de inflatie in Turkije nog 
4,9% op jaarbasis. In Istanbul betaalde je in januari 2019 bij ‘Yilmaz Unlu’ 4,50 TL (Turkse Lira)  voor een 
brood.
Wat kostte een Turks brood bij ‘Yilmaz Unlu’ in januari 2017?

  Opgave 10 Koffieprijzen vergelijken
Bas en Dirk verkopen hetzelfde pak Brasil koffie tegen dezelfde prijs. Door een tegenvallende oogst 
stijgen de inkoopprijzen met 15%. Bas besluit de winkelprijs van een pak Brasil koffie met 15% te 
verhogen. Dirk besluit de prijs van een pak koffie niet te verhogen, maar voortaan pakken Brasil koffie te 
verkopen waar 15% minder koffie in zit.

Joan zegt:  Bij Bas ben je nu goedkoper uit dan bij Dirk.
Emmy zegt:  Bij Dirk ben je nu goedkoper uit.
Zafanya zegt:  Het maakt niet uit of je de Brasil koffie bij Bas of bij Dirk koopt, ze zijn nog 

steeds even duur.
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Wie heeft er gelijk? Waarom?


