
Kun jij berekenen  
hoeveel suikerklontjes 
erin zitten? 

Je hebt voor deze opdracht een 
aantal spullen nodig: 

•  Poster (uitgeprint) - deze kun je  
downloaden van onze website

•  Vel met suikerklontjes (uitgeprint) 
- deze kun je downloaden van 
onze website

• Schaar

• Lijm

• Pen of potlood

• Rekenmachine

Aan de slag!
We gaan aan de slag met het invullen van de poster. Je 
ziet dat het pakje Wicky op de poster al is ingevuld. We 
laten in 4 stappen zien hoe dit is uitgerekend: 

Lees uit de tabel behorende bij het pakje Wicky 
afhoeveel suiker en in 100 ml zit. Zoals je ziet is dit 

5,7 gram. Dit vul je in, in het eerste vakje op de poster.

Op de poster lees je dat 1 portie Wicky 200 ml 
bevat. Dat betekent dat je de 5,7 gram die in 100 

ml zit, moet vermenigvuldigen met 2. De som wordt dan 
5,7 gram x 2 = 11,4 gram suiker per portie. Dit vul je in, in  
het tweede vakje op de poster.

In de bijgevoegde video heb je gehoord dat  
1 suikerklontje ongeveer 4 gram is. We delen  

dus de 11,4 gram suiker door 4. De som wordt dan  
11,4 / 4 = 2,8 suikerklontjes. We ronden dit af naar  
3 hele suikerklontjes. 

Je knipt 3 suikerklontjes uit van het vel en plakt 
deze in het laatste vakje op de poster. Je kunt het 

natuurlijk ook schrijven als je dat liever doet.
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Wat leuk dat je aan de slag gaat met de suikerposter! Op deze manier 
leer je etiketten van producten lezen en kun je uitrekenen hoeveel 
suikerklontjes er in jouw drankje of tussendoortje zitten. 

Wil je controleren of je het goed hebt? Op de volgende 
pagina vind je de antwoorden. Het is natuurlijk niet eerlijk 
om van tevoren stiekem te spieken ;-). Leuk om een 
wedstrijdje met iemand te doen. Kijken wie er de meeste 
antwoorden goed heeft!

Veel plezier en succes!
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De antwoorden van de poster

Product
Suiker per  
100 gr / 100 ml Portiegrootte  Suiker per portie

Suikerklontjes  
per portie

Wicky aardbei 5,7 gram 200 ml  11,4 gram 2,8 = 3

Siroop 62 gram 25 ml (zonder water)  15,5 gram 3,9 = 4

Sinaasappelsap 8,6 gram 200 ml  17,2 gram 4,3 = 4

Cola 10,6 gram 200 ml  21,2 gram 5,3 = 5

Water 0 gram 200 ml  0 gram 0

Liga Milkbreak 20 gram 41 gram (pakje)  8,2 gram 2,1 = 2

Liga Evergreen 22 gram 37,5 gram (pakje)  8,3 gram 2,1 = 2

Sultana appel 31,6 gram 43,5 gram (pakje)  13,7 gram 3,4 = 3

Snelle Jelle kruidkoek 40,9 gram 65 gram   26,6 gram 6,6 = 7

Rijstwafel 1 gram 7 gram  0,07 gram 0
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