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Welke klokken geven 

dezelfde tijd aan?

Geef die dezelfde kleur.
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Welke klokken geven  

de hele uren aan?

Kleur die.
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Waar is het vroeger?

Kleur die klok.



Naam 

7

Waar is het later?

Kleur die klok.
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Hoe laat is het?

 uur  uur

 uur  uur  uur

 uur  uur  uur

 uur  uur  uur

1 4

3 2 7

11 6 3

12 9 10
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Hoe laat is het?

 uur  uur

 uur  uur  uur

 uur  uur  uur

 uur  uur  uur

5 7

11 9 12

8 4 2

10 6 1
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Zet de klokken maar gelijk.

 uur  uur

 uur  uur

 uur  uur

 uur  uur

 uur  uur

2 2

7 7

9 9

5 5

3 3
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Zet de klokken maar gelijk.

 uur  uur

 uur  uur

 uur  uur

 uur  uur

 uur  uur

4 4

8 8

12 12

1 1

11 11
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Teken in elke klok de 

kleine wijzer.

2 uur 4 uur

1 uur 6 uur 9 uur

8 uur 5 uur 3 uur

10 uur 7 uur 11 uur
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Teken in elke klok de grote 

en de kleine wijzer.

11 uur 9 uur

12 uur 6 uur 2 uur

5 uur 9 uur 3 uur

8 uur 7 uur 1 uur
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Hoe laat is het?

half half 

half half half 

half half half 

half half half 

11 7

10 3 1

12 4 5

2 9 6
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Hoe laat is het?

Teken ook de grote wijzer.

half half 

half half half 

half half half 

half half half 

3 8

10 4 9

12 7 11

1 7 5
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Teken in elke klok de  

kleine wijzer.

half 6 half 2

half 8 half 6 half 4

half 9 half 1 half 12

half 7 half 11 half 3
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Teken in elke klok de  

grote en de kleine wijzer.

half 9 half 4

half 6 half 8 half 12

half 2 half 10 half 7

half 3 half 5 half 11
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Waar is het vroeger?

Kleur die klok.
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Waar is het later?

Kleur die klok.
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Hoe laat is het?

half 6 12 uur

half 7 half 9 9 uur

2 uur half 11 half 6

6 uur half 10 11 uur
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Hoe laat is het?

8 uur half 1

half 12 2 uur half 7

7 uur half 9 half 5

1 uur half 10 half 2
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Hoe laat is het?

kwart over kwart over 

kwart over kwart over kwart over 

kwart over kwart over kwart over 

kwart over kwart over kwart over 

12 6

9 4 8

11 3 10

7 1 2
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Hoe laat is het?

kwart voor kwart voor 

kwart voor kwart voor kwart voor 

kwart voor kwart voor kwart voor 

kwart voor kwart voor kwart voor 

12 7

8 4 6

2 5 3

9 11 10
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Hoe laat is het?

kwart kwart 

kwart kwart kwart 

kwart kwart kwart 

kwart kwart kwart 

over 10 voor 4

over 9 voor 9 over 8

vooor 11 over 6 voor 11

over 5 over 10 voor 8



Naam 

25

Hoe laat is het?

kwart kwart 

kwart kwart kwart 

kwart kwart kwart 

kwart kwart kwart 

voor 4 over 3

voor 10 over 2 voor 9

over 4 voor 7 over 7

voor 12 voor 1 over 9
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Teken in elke klok de grote 

en de kleine wijzer.

kwart voor 6 kwart over 8

kwart voor 4 kwart over 9 kwart voor 3

kwart over 3 kwart voor 12 kwart over 2

kwart over 7 kwart voor 8 kwart voor 9
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Teken in elke klok de grote 

en de kleine wijzer.

kwart over 9 kwart voor 6

kwart over 2 kwart over 3 kwart voor 8

kwart over 12 kwart voor 9 kwart over 5

kwart over 1 kwart voor 8 kwart voor 4
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Hoe laat is het?

kwart voor zes kwart voor 8

3 uur kwart over 10 12 uur

kwart voor 11 kwart voor 9 kwart over 5

6 uur kwart voor 6 half 7
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Teken in elke klok de grote 

en de kleine wijzer.

half 8 kwart voor 9

half 5 12 uur kwart over 2

half 7 6 uur kwart voor 4

half 9 kwart over 4 half 1
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Hoe laat is het?

Toets A

5 uur kwart voor 9

half 6 kwart over 2 half 7

6 uur kwart over 4 kwart voor 10

7 uur half 5 kwart voor 11
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Teken in elke klok de grote 

en de kleine wijzer.

Toets B

half 4 kwart over 8

12 uur kwart over 3 half 12

kwart voor 8 2 uur kwart over 1

kwart voor 9 half 6 kwart over 2




