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Programma vervolgcursus 

• Didactische vaardigheid inclusief eigen 
rekenvaardigheid verder ontwikkelen (4x) 

• Met eigen team passend curriculum voor 
de eigen opleiding kunnen opstellen en 
implementeren (nu tot zomer 2012) 

• Kunnen reflecteren op eigen rol in team en 
waar nodig kunnen bijstellen 
(reflectiecirkel) (2 x jan/feb) 
 
 



Didactische en eigen 
rekenvaardigheden 

 
1. Kommagetallen 

 
2. Hoofdrekenen en strategieen 

 
3. ……. 

 
4. …… 
 

 



KOMMAGETALLEN  



Kommagetallenbingo 

• 0,8  
• 0,023 
• 0,09 
• 0,4 
• 0,875 
• 0,04 
• 0,6 
• 0,004 
• 0,9 
• 0,543 
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 0,91 
 0,457 
 0,1 
 0,4 
 0,977 
 0,96 
 0,996 
 0,2 
 0,125 
 0,6 

 



LEERLIJN EN VOORBEELDEN 



• Betekenis van kommagetallen 
• Maatverfijning 

– Opbouw van kommagetallen 
– Kommagetallen plaatsen op getallenlijn 
– Vergelijken en ordenen van kommagetallen 
– positiewaarde 

• Hoofdrekenen met kommagetallen 
– Optellen en aftrekken 
– Vermenigvuldigen en delen 

• Cijferen met kommagetallen 
– Optellen en aftrekken 
– Vermenigvuldigen en delen 

kommagetallen 



Kommagetallen 
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Start: betekenis van kommagetallen 





Vergelijken en ordenen  

• Zet in volgorde van klein naar groot 
  
 € 3,07 - € 3,79 - € 3,17 - € 3,00 
  
 0,8 liter - 0,70 liter - 0,75 liter - 0,79 liter 
  
 1,5 kg - 1,48 kg - 1,46 kg - 1,475 kg 
  
 0,4 km - 0,39 km - 0,375 km - 0,45 km 
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Kommagetal als 
meetgetal 

Systematisch 
verfijnen 

Oefening met 
aanvullen 



Kommagetallen plaatsen op de 
getallenlijn 

 
 
 
 

2,15 - 2,28 - 2,42 - 2,75 - 2,94  
 

2 3    2,50 m 



Positiewaarde 



Optellen en aftrekken:  
 dezelfde strategieën als bij het rekenen 

zonder kommagetallen 
–  denkmodel: getallenlijn 
–  eerst werken met benoemde  

 kommagetallen: geld, meters 
 

 

Hoofdrekenen met 
kommagetallen 





Vermenigvuldigen en delen:  
 de basisstrategie is splitsen 
 

 - denkmodel bij delen: verhoudingstabel 
 - denkmodel bij vermenigvuldigen: rechthoek 

 

Hoofdrekenen met 
kommagetallen 



• Vermenigvuldigen: Welke manier? 
   7 x 9,8   = 
   6 x 10,3 = 
 20 x 0,45 = 
   8 x 2,12 = 
   6 x 2,4   = 
 10 x 1,35 = 
 
• Delen: 
    36,06 : 6     = 
        35 : 2,5   = 
    1,25 : 0,25 = 

Hoofdrekenen 



 



Cijferend optellen en aftrekken 

1,234 kg − 0,728 kg = 0,506 kg 
 

 
1 , 2 3 4 
0 , 7 2 8 − 
0 , 5 0 6 
 
1 2 3 4 
   7 2 8 − 
   5 0 6 
 
Basisstrategie? 

 
 



• Vermenigvuldigen  en delen:  
 schatten rekenen zonder komma’s 

(RM) komma plaatsen op grond van de 
schatting. 

  
 

Cijferend x en : met kommagetallen 

som schatting Uitrekenen 
zonder komma 

antwoord 

  3,1  2,3= 
  4,1  3,8= 
5,35  4,4= 
   

3  2 = 6 
..........................
.................. 

31  23 = 713 
..........................
.................. 

7,13 
............... 
............... 



Voorbeeld 
 
  
 Wat kost een zak met 0,762 kg appels van €1,20 per 

kilo ongeveer? 
 



• Weten hoe ons decimale positiestelsel is opgebouwd met 
kommagetallen en de betekenis en waarde van cijfers en hun 
plaats in kommagetallen kennen  

• Uit het hoofd vlot kunnen optellen en aftrekken met 
eenvoudige kommagetallen  

• Uit het hoofd kunnen vermenigvuldigen met en kunnen delen 
door 10, 100 en 1000 met eenvoudige kommagetallen 

• Globaal kunnen rekenen als controle voor gebruik van de RM 
(kunnen rekenen met kassabonnen) 

 

Wat moeten de zwakke 
rekenaars kunnen? (1F) 





opdracht 

Bespreek in groepjes: 
Wat herken je van deze opbouw? 

Hoe zit het in Deviant? 
 
 



KOMMAGETALLEN IN 2F EN 
3F 



2F en 3F 

• Niet apart benoemd 
• In kale sommen zonder rm 

– Eenvoudig (1F) 
– Kan handig rekenend 

• In contexten met rm 
– Altijd betekenisvol, dus meestal meetgetallen 
– Schatten is belangrijk 
– Interpreteren getallen op display 
– Afronden: wanneer en hoe? 

 



blijvend aandacht voor 

• Wat is de relatie tussen 1,6 en 1,65? 
• Waarom schrijven we soms 1,60 en niet 1,6? 
• Waarom krijg je op de rm 1/4 = 0,25 en wordt 

1/3 zo’n raar getal 0,33333333? 
• Maakt het op de rm uit of je intoetst 3,8 of 3,80? 

En 5,00 ipv 5? 
• Bestaan er getallen als 0,00002 en wat 

betekenen ze? Zijn ze groter of kleiner dan 0? 
• Wat gebeurt er als je 0,04 met 10 

vermenigvuldigt? Wat betekent het dus als je de 
komma opschuift?  













WAT IS ER LASTIG AAN 
KOMMAGETALLEN? 



Opdracht 

• Welk getal ligt precies tussen 2,9 en 2,11? 
 

• Leerling zegt: 2,10 
 

• Hoe komt dit? 
• Wat doe je? 



Twee aspecten 

• Basiskennis en begrip 
 Onderlegger: decimaal positiestelsel 

 
• Rekenen met kommagetallen 

 Onderlegger: rekenen met hele getallen en 
inzicht in positiestelsel 



Probleem 1 

 
0,09 opvatten als 9 tienden (of 9/10) 
 
Oorzaak? 
 Asymmetrie rond de komma: THE,thd 
Oplossing? 
 Meetcontext gebruiken 
 Decimaal voor decimaal 
 



Problemen met bewerkingen 
met kommagetallen 

• Onbegrepen regels die door elkaar 
worden gehaald 
– Moeten de komma’s wel of niet onder elkaar? 
– Waar komt in het antwoord de komma? 
– Mag je de komma eruit schuiven? Hoe? 

 



Probleem 2 

0,14 + 0,7 =  
 Leerling zegt: 0,21 
 
Oorzaak? 
 getallen achter de komma zien als hele getallen 
Oplossing? 
 Zie volgende sheet 



0,14 + 0,7 

• Denken aan meetcontext bijv.  
0,14 liter + 0,7 liter is 14 cL + 7 dL 

• Getallenlijn (of liniaal) 
• Expliciet relatie leggen met gewone 

breuken 
     van tienden moet je dan honderdsten maken 
 

• Trucje: maak aantal cijfers achter de 
komma gelijk 

 

10
7

100
14

+



AANPAK IN PO & MBO 



Hoe? 

 



zo 

 



Hoe? 

 



zo 

 



Hoe? 

 



 



Hoe? 

 



 



opdracht 

• Leg deze opdrachten voor aan een groep 
deelnemers. Vraag ze om een uitwerking 
te noteren. 
 
 



regelmatig 10 minuten oefenen 

Individueel  
http://www.rekenbeter.nl/ 

http://www.beterrekenen.nl/ 
http://www.rekenapk.nl/ 

Klassikaal 
http://www.fi.uu.nl/zoefi/ 

Speels 
http://www.rekenweb.nl 

http://www.rekenbeter.nl/�
http://www.beterrekenen.nl/�
http://www.rekenapk.nl/�
http://www.fi.uu.nl/zoefi/�
http://www.rekenweb.nl/�


ruimtevlucht 



Kommagetallen zagen 



Boodschappen schatten 



VOORUITBLIK EN HUISWERK 



Onderwerp en huiswerk 

• Hoofrekenen en strategieen 
– Ook iets over cijferen? 

• Welke onderwerepn nog meer? 
 
 

• Neem voorbeelden mee uit domein 
getallen (hoofdrekenen) waar je vraag 
over hebt of wilt oefenen 
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