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DE KRANT 







PROGRAMMA 



Programma 4 december 
1.  Huiswerk 
2.  Kommagetallen 
3.  Meten 
4.  Vooruitblik en huiswerk 



HUISWERK 
Deel 1 



Huiswerk 

•  Zoek voorbeelden van kommagetallen 

 



zorg, medicatie (karin) 

•  Mevrouw krijgt voorgeschreven: Thyrax 2x 
per dag 0,025 mg. 

•  Op de verpakking staat: 100µg Thyrax/
tablet (µg = microgram) 

•  In het doosje zitten 4 doordrukstrips met 
tabletten, elke strip heeft 20 tabletten 

•  Hoeveel tabletten geef je per keer? 
•  Hoe lang kan zij met de voorraad doen? 





Huiswerk 

•  Zoek voorbeelden van meten 



KOMMAGETALLEN 
deel 2 



Kommagetallen 

•  Kommagetallen bingo 
•  Kommagetallen 2F/3F 
•  Wat is er lastig aan kommagetallen? 
•  Leerlijn en voorbeelden 
•  Aanpak in po en mbo hetzelfde? 
•  Spelletjes 



KOMMAGETALLEN BINGO 



Bingo 

•  Kies vijf getallen, schrijf ze even over 

•  Dan krijg je steeds een getal te zien en 
mag je het getal wegstrepen ‘dat samen 1 
maakt’. 

•  Wie het eerst 5 heeft, heeft gewonnen 



Kommagetallen-bingo 

•  0,8  
•  0,023 
•  0,09 
•  0,4 
•  0,875 
•  0,04 
•  0,6 
•  0,004 
•  0,9 
•  0,543 

n  0,91 
n  0,457 
n  0,1 
n  0,4 
n  0,977 
n  0,96 
n  0,996 
n  0,2 
n  0,125 
n  0,6 



KOMMAGETALLEN 2F EN 3F 



2F en 3F 

•  Niet apart benoemd 
•  In kale sommen zonder rekenmachine 

– Eenvoudig (1F) 
– Kan handig rekenend 

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



kaal (1F) 

•  3 x 3,4 
•  15,15 : 3 













Wat moeten ze kunnen? 

Wissel uit 



WAT IS ER LASTIG AAN 
KOMMAGETALLEN? 



Maak het practicum 

‘kommagetallen op eigen niveau’ 



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

•  Wat is de ‘waarde’ van 0,09 ?  
•  Hoeveel is 0,7 + 0,14 



Opdracht 1 

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

•  Leerling zegt: 2,10 

•  Hoe komt dit? 
•  Wat doe je? 



Opdracht 2 

Wat is de waarde van 0,09? 
Leerling zegt: 9 tiende (breuk: 9/10) 
 
Oorzaak? 

 Asymmetrie rond de komma: DHTE,thd 
Oplossing? 

 Meetcontext gebruiken 
 Decimaal voor decimaal 

 



Opdracht 3 

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 +



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? 



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 

36 

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 

38 



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:  
 schattenè rekenen zonder komma’s 
(RM)è 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? 
 
 



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? 
•  Hoe en wanneer rond je af bij rm-gebruik? 
•  Wat gebeurt er als je 0,04 met 10 

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



AANPAK IN PO & MBO ZELFDE? 



Hoe? 

Vier procent van de leerlingen in 1987 en acht
procent van de leerlingen in 2004 maakte
gebruik van een rijgstrategie om de opgave op
te lossen. Dit is bij deze opgave een zeer
succesvolle strategie: alle kinderen kwamen
met die strategie tot het goede antwoord.
De komma in één of beide getallen over het
hoofd zien kwam alleen in 1987 voor en was
waarschijnlijk te wijten aan het formaat van
de afbeelding. Dat formaat was in 1987 iets
kleiner dan in 2004 waardoor een aantal
kinderen de komma niet duidelijk genoeg
heeft waargenomen.
Het meest opvallende bij de vergelijking van
de oplossingsprocedures van 1987 en 2004 is
dat er in 2004 veel meer leerlingen de context
foutief interpreteren. Veel meer leerlingen dan
in 1987 gaan de getallen van elkaar aftrekken
of 4,3 aanvullen tot 7,8. 

Opgave B is in 1987 bij 112 leerlingen
individueel afgenomen waarvan 60 procent de
opgave goed beantwoordde. In 2004 is deze
opgave bij 140 leerlingen afgenomen en
maakte 69 procent de opgave goed.
In 1987 was de strategie ‘cijferend uit het
hoofd van achteren naar voren’ nog de meest
voorkomende strategie. Deze strategie werd
door ruim eenderde deel van de leerlingen
toegepast. In 2004 wordt deze strategie nog
door iets minder dan eenvierde deel van de
leerlingen toegepast. In 2004 is de meest
voorkomende strategie die bij deze opgave
wordt toegepast een aanvulstrategie:
41 procent van de leerlingen in 2004 paste
deze strategie toe, tegen 30 procent van de
leerlingen in 1987. Ook zien we in 2004 een
toename van het gebruik van een
compensatiestrategie en een kleine toename
van het gebruikmaken van rijgend aftrekken
om deze opgave op te lossen.

[ 72 ]

Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

Het gedeelte voor en het gedeelte achter de komma 31% 79% 28% 94%

apart uitrekenen: 

7 + 4 = 11 en 0,3 + 0,8 = 1,1; Samen 12,1 

Cijferen in gedachten (van achteren naar voren) 17% 100% 16% 81%

Rijgend optellen (bijvoorbeeld 4% 100% 8% 100%

7,8 + 0,3 = 8,1; 8,1 + 4 = 12,1)

De komma in één of beide getallen over het hoofd zien 12% 0% – –

Foutieve interpretatie 23% 0% 41% 0%

Anders 11% 64% 7% 91%

Leerling komt niet tot een antwoord 2% 0% – –

Totaal 100% 54% 100% 55%

Oplossingsprocedures bij opgave A

Opgave B

Wilma is 153,6 cm lang. Vorig jaar was haar lengte

146,7 cm.

Hoeveel is Wilma sinds vorig jaar gegroeid?

________ cm

Opgave A

Hoe ver liggen Almen en Borg van elkaar?

________ km

Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

Aanvullen in 2 of meer stappen, bijvoorbeeld via 30% 82% 41% 81%

* 146,7 � + 0,3 � 147 � + 6 � 153 � + 0,6 � 153,6

en 0,3 + 6 + 0,6 = 6,9

* 146,6 � + 0,9 � 147,6 � + 6 � 153,6

en 0,9 en 6 = 6,9

* 146,7 � + 0,3 � 147 � + 3 �

150 � + 3 � 153 � + 0,6 � 153,6

en 0,3 + 3 + 3 + 0,6 = 6,9

Cijferend uit het hoofd (van rechts naar links) 34% 63% 24% 71%

Compensatie strategie toepassen, bijvoorbeeld 14% 50% 19% 63%

153 – 146 = 7 0,6 – 0,7 = 0,1 tekort; 7 – 0,1 = 6,9

of foutief compenseren 

153 – 146 = 7 0,7 – 0,6 = 0,1 en 7 + 0,1 = 7,1

Rijgend aftrekken bijvoorbeeld via 7% 63% 9% 91%

153,6 – 0,7 – 46 – 100 of 153,6 – 100 – 46 – 0,7

Anders 10% 18% 7% 11%

Leerling komt niet tot een antwoord 5% 0% – –

Totaal 100% 60% 100% 69%

Oplossingsprocedures bij opgave B

Opgave C

5270 hardlopers doen mee aan de marathon.

4887 hardlopers halen de eindstreep. 

Hoeveel haalden het niet?

________ hardlopers



zo 
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hoofd zien kwam alleen in 1987 voor en was
waarschijnlijk te wijten aan het formaat van
de afbeelding. Dat formaat was in 1987 iets
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Cijferend uit het hoofd (van rechts naar links) 34% 63% 24% 71%

Compensatie strategie toepassen, bijvoorbeeld 14% 50% 19% 63%

153 – 146 = 7 0,6 – 0,7 = 0,1 tekort; 7 – 0,1 = 6,9

of foutief compenseren 

153 – 146 = 7 0,7 – 0,6 = 0,1 en 7 + 0,1 = 7,1

Rijgend aftrekken bijvoorbeeld via 7% 63% 9% 91%

153,6 – 0,7 – 46 – 100 of 153,6 – 100 – 46 – 0,7

Anders 10% 18% 7% 11%

Leerling komt niet tot een antwoord 5% 0% – –

Totaal 100% 60% 100% 69%

Oplossingsprocedures bij opgave B

Opgave C

5270 hardlopers doen mee aan de marathon.

4887 hardlopers halen de eindstreep. 

Hoeveel haalden het niet?

________ hardlopers



Hoe? 

De percentiel-90 leerling beheerst de
voorbeeldopgaven 1 tot en met 16 en 18 goed
en voorbeeldopgave 17 bijna goed.

Het schema De ontwikkeling van de
vaardigheid bij het onderwerp Hoofdrekenen:
vermenigvuldigen en delen (pag. 84) geeft een
samenvattend overzicht van de aspecten van
dit onderwerp die leerlingen eind jaargroep 8
op verschillende niveaus van vaardigheid
goed, matig of onvoldoende beheersen.

Oplossingsprocedures

Van één opgave van dit onderwerp zijn door
middel van mondelinge individuele afnames
oplossingsprocedures verzameld. Van deze
opgave zijn ook in 1987 oplossingsprocedures
verzameld. Hierdoor kunnen we de oplossings-
procedures uit 1987 met die van 2004
vergelijken.

Opgave D is in 1987 bij 124 leerlingen
individueel afgenomen en toen maakte
60 procent van de leerlingen de opgave goed.
In 2004 is deze opgave bij 140 leerlingen
afgenomen en maakte 69 procent van de
leerlingen de opgave goed. 
In 1987 was de strategie ‘cijferen uit het hoofd’
nog de meest voorkomende strategie en paste
37 procent van de leerlingen deze strategie toe.
In 2004 past nog 20 procent van de leerlingen
deze strategie toe. In 2004 gebruikt meer dan
de helft van de leerlingen een compensatie-
strategie, waarbij het merendeel van de
leerlingen eerst 5 x 9 uitrekent en vervolgens
het teveel berekende (5 x 0,02 = 0,10) van de
uitkomst van 5 x 9 aftrekt. De compensatie-
strategie is erg succesvol: ongeveer 85 procent
van de leerlingen die deze strategie gebruikt,
komt ook tot het goede antwoord. Een andere
hoofdrekenstrategie die in 2004 veel meer
toegepast wordt dan in 1987 is eerst 10 x 8,98
uitrekenen en daar vervolgens de helft van
nemen. Deze strategie is in 2004 door
15 procent van de leerlingen toegepast
(tegenover 6 procent van de leerlingen in 1987),
maar is in 2004 minder succesvol dan in 1987:
iets minder dan de helft van de leerlingen die
deze strategie in 2004 toepast, komt tot het
goede antwoord. Het gaat bij veel leerlingen
vooral fout bij het uitrekenen van wat de helft
van 89,90 is. De strategie waarbij leerlingen
afronden op 9 gulden (omdat we centen niet
meer gebruiken) en op basis daarvan besluiten
dat je dan 5 x 9 = 45 gulden moet betalen voor
10 kilo komt alleen in 1987 voor. 
In de categorie Anders zijn onder andere
strategieën terechtgekomen waarbij leerlingen
bijvoorbeeld alleen de prijs van 1 kilo
uitrekenen of de prijs van 8 kilo. In 2004
probeerden twee leerlingen via verdubbelen
tot de uitkomst te komen: 2 kilo kost 8,98;
4 kilo kost: 8,98 + 8,98 = 17,96; 8 kilo kost:
17,96 + 17,96 = 35,92; 10 kilo kost dan 
35,92 + 8,98 = 44,90. Van de twee leerlingen
kwam één leerling tot de goede uitkomst.
Al met al kunnen we concluderen dat er in
2004 minder vaak gekozen wordt voor een
cijferstrategie en veel vaker voor een
hoofdrekenstrategie en dat meer leerlingen in
2004 tot een goed antwoord komen.

Standaarden 

Het interkwartielbereik van de oordelen voor
de standaarden Minimum, Voldoende en
Gevorderd is afgebeeld op de vaardigheids-
schaal (pag. 82). Zowel voor de standaard
Minimum als voor de standaard Voldoende
geldt dat het niveau wordt bereikt door het
beoogde percentage leerlingen. Het niveau
van de standaard Minimum impliceert slechts
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Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

Een compensatiestrategie toepassen, bijvoorbeeld: 23% 86% 53% 85%

(5 x 9) – (5 x 0,02) of

(5 x 8) + (5 x 1 ) – (5 x 0,02)

Cijferend uit het hoofd 37% 74% 20% 68%

10 x 8,98 uitrekenen en daar de helft van nemen: 6% 88% 15% 47%

89,80 : 2 = 

Eerst de prijs van 1 kilo uitrekenen: 8,98 : 2 = 4,49 7% 78% 2% 67%

en vervolgens 10 kilo kost dus 10 x 4,49 = 44,90

Alleen 10 x 8,98 uitrekenen 9% 0% 3% 0%

Voor 2 kilo moet je 9 gulden betalen, want centen 9% 0% – –

gebruiken we niet meer. Voor 10 kilo moet je

5 x 9 = 45 gulden betalen

Anders 7% 0% 7% 13%

Leerling komt niet tot een antwoord 2% 0% – –

Totaal 100% 60% 100% 69%

Oplossingsprocedures bij opgave D

Opgave D

De chef van een restaurant koopt 10 kilo kuikenbouten in.

Hoeveel moet hij betalen?

! __________



De percentiel-90 leerling beheerst de
voorbeeldopgaven 1 tot en met 16 en 18 goed
en voorbeeldopgave 17 bijna goed.

Het schema De ontwikkeling van de
vaardigheid bij het onderwerp Hoofdrekenen:
vermenigvuldigen en delen (pag. 84) geeft een
samenvattend overzicht van de aspecten van
dit onderwerp die leerlingen eind jaargroep 8
op verschillende niveaus van vaardigheid
goed, matig of onvoldoende beheersen.

Oplossingsprocedures

Van één opgave van dit onderwerp zijn door
middel van mondelinge individuele afnames
oplossingsprocedures verzameld. Van deze
opgave zijn ook in 1987 oplossingsprocedures
verzameld. Hierdoor kunnen we de oplossings-
procedures uit 1987 met die van 2004
vergelijken.

Opgave D is in 1987 bij 124 leerlingen
individueel afgenomen en toen maakte
60 procent van de leerlingen de opgave goed.
In 2004 is deze opgave bij 140 leerlingen
afgenomen en maakte 69 procent van de
leerlingen de opgave goed. 
In 1987 was de strategie ‘cijferen uit het hoofd’
nog de meest voorkomende strategie en paste
37 procent van de leerlingen deze strategie toe.
In 2004 past nog 20 procent van de leerlingen
deze strategie toe. In 2004 gebruikt meer dan
de helft van de leerlingen een compensatie-
strategie, waarbij het merendeel van de
leerlingen eerst 5 x 9 uitrekent en vervolgens
het teveel berekende (5 x 0,02 = 0,10) van de
uitkomst van 5 x 9 aftrekt. De compensatie-
strategie is erg succesvol: ongeveer 85 procent
van de leerlingen die deze strategie gebruikt,
komt ook tot het goede antwoord. Een andere
hoofdrekenstrategie die in 2004 veel meer
toegepast wordt dan in 1987 is eerst 10 x 8,98
uitrekenen en daar vervolgens de helft van
nemen. Deze strategie is in 2004 door
15 procent van de leerlingen toegepast
(tegenover 6 procent van de leerlingen in 1987),
maar is in 2004 minder succesvol dan in 1987:
iets minder dan de helft van de leerlingen die
deze strategie in 2004 toepast, komt tot het
goede antwoord. Het gaat bij veel leerlingen
vooral fout bij het uitrekenen van wat de helft
van 89,90 is. De strategie waarbij leerlingen
afronden op 9 gulden (omdat we centen niet
meer gebruiken) en op basis daarvan besluiten
dat je dan 5 x 9 = 45 gulden moet betalen voor
10 kilo komt alleen in 1987 voor. 
In de categorie Anders zijn onder andere
strategieën terechtgekomen waarbij leerlingen
bijvoorbeeld alleen de prijs van 1 kilo
uitrekenen of de prijs van 8 kilo. In 2004
probeerden twee leerlingen via verdubbelen
tot de uitkomst te komen: 2 kilo kost 8,98;
4 kilo kost: 8,98 + 8,98 = 17,96; 8 kilo kost:
17,96 + 17,96 = 35,92; 10 kilo kost dan 
35,92 + 8,98 = 44,90. Van de twee leerlingen
kwam één leerling tot de goede uitkomst.
Al met al kunnen we concluderen dat er in
2004 minder vaak gekozen wordt voor een
cijferstrategie en veel vaker voor een
hoofdrekenstrategie en dat meer leerlingen in
2004 tot een goed antwoord komen.

Standaarden 

Het interkwartielbereik van de oordelen voor
de standaarden Minimum, Voldoende en
Gevorderd is afgebeeld op de vaardigheids-
schaal (pag. 82). Zowel voor de standaard
Minimum als voor de standaard Voldoende
geldt dat het niveau wordt bereikt door het
beoogde percentage leerlingen. Het niveau
van de standaard Minimum impliceert slechts
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Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

Een compensatiestrategie toepassen, bijvoorbeeld: 23% 86% 53% 85%

(5 x 9) – (5 x 0,02) of

(5 x 8) + (5 x 1 ) – (5 x 0,02)

Cijferend uit het hoofd 37% 74% 20% 68%

10 x 8,98 uitrekenen en daar de helft van nemen: 6% 88% 15% 47%

89,80 : 2 = 

Eerst de prijs van 1 kilo uitrekenen: 8,98 : 2 = 4,49 7% 78% 2% 67%

en vervolgens 10 kilo kost dus 10 x 4,49 = 44,90

Alleen 10 x 8,98 uitrekenen 9% 0% 3% 0%

Voor 2 kilo moet je 9 gulden betalen, want centen 9% 0% – –

gebruiken we niet meer. Voor 10 kilo moet je

5 x 9 = 45 gulden betalen

Anders 7% 0% 7% 13%

Leerling komt niet tot een antwoord 2% 0% – –

Totaal 100% 60% 100% 69%

Oplossingsprocedures bij opgave D

Opgave D

De chef van een restaurant koopt 10 kilo kuikenbouten in.

Hoeveel moet hij betalen?

! __________



Hoe? 

Opgave E is in 1987 bij 134 leerlingen
individueel afgenomen en 27 procent van die
leerlingen maakte de opgave toen goed.
In 2004 is deze opgave bij 140 leerlingen
afgenomen en nu maakte 71 procent van deze
leerlingen de opgave goed. Het percentage
goede oplossingen is dus opzienbarend
toegenomen.

In 1987 was de meest voorkomende
oplossingsstrategie de volgende: de meeste
getallen hebben 3 cijfers achter de komma,
dus het antwoord moet ook 3 cijfers achter de
komma hebben. Het schattend redeneren om
de juiste plaats van de komma te bepalen
werd toen slechts door 13 procent van de
leerlingen toegepast. In 2004 past 55 procent
van de leerlingen deze strategie toe. Tal van
argumenten zijn daarbij door de leerlingen
genoemd. De meest voorkomende redenering
was: 700 en 600 is 1300 en dan weet je dus
waar de komma in de uitkomst moet staan.
Ook redeneringen als het is meer dan 1000, of
wat meer dan 1200 of het moet meer zijn dan
130, maar minder dan 13 000 kwamen voor.
Cijferend uit het hoofd de getallen optellen
komt in 2004 minder voor, maar de leerlingen
zijn daarbij wel succesvoller dan in 1987.
Bij de categorie ‘Anders’ kwamen we
argumentaties tegen als:
! drie cijfers voor de komma komt het meest

voor, dus in het antwoord moeten ook drie
cijfers achter de komma staan;

! in het antwoord moet één cijfer achter de
komma staan, want in het middelste getal
staat ook één cijfer achter de komma;

! dat gok ik.
In 1987 liet ongeveer de helft van de
leerlingen zich bij het plaatsen van de komma
in het antwoord leiden door het aantal cijfers
achter de komma in de diverse getallen.
Dat kwam voor bij oplossingsstrategieën als
‘de meeste getallen hebben drie cijfers achter
de komma’ of ‘in totaal staan er zeven cijfers
achter de komma’ en ook bij strategieën
binnen de categorie ‘Anders’. In 2004 laten
beduidend minder leerlingen zich nog leiden
door het aantal cijfers achter de komma.

Opgave F is in 1987 bij 132 leerlingen
individueel afgenomen, waarvan 35 procent
de opgave toen goed maakte. In 2004 is deze
opgave bij 140 leerlingen afgenomen en nu
maakte 66 procent van de leerlingen de
opgave goed. Ook deze opgave is dus in 2004
door veel meer leerlingen goed gemaakt dan
in 1987.
Terwijl in 1987 nog maar 27 procent van de
leerlingen de efficiënte strategie van afronden
op 6400 toepaste, is het percentage leerlingen

[ 88 ]

Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

Schattend redeneren bijvoorbeeld: 13% 82% 55% 99%

700 + 600 = 1300 

Cijferend uit het hoofd 16% 43% 8% 75%

Het gedeelte achter de komma optellen: 10% 69% 6% 86%

0,347 + 0,2 + 0,553 = 1,1. Dus in antwoord moet 1 cijfer

achter de komma staan

Meeste getallen hebben 3 cijfers achter de komma, 36% 0% 10% 0%

dus het antwoord ook: 13,091

In totaal staan 7 cijfers achter de komma, dus in het 6% 0% 2% 0%

antwoord moeten er ook 7 cijfers achter de komma 

staan: 0,0013091

Anders of onduidelijk 15% 20% 17% 36%

Leerling komt niet tot een antwoord 4% 0% 2% 0%

Totaal 100% 27% 100% 71%

Oplossingsprocedures bij opgave E

Opgave E

Yvonne rekent uit op haar rekenmachine:

715,347 + 589,2 + 4,553 = 13 091

Bij het opschrijven van het antwoord is ze de komma

vergeten.

Wat moet het antwoord zijn?

________,________

Opgave F

In de prijzenpot zit ! 6327,75. Er zijn 8 winnaars die dit met

elkaar moeten delen.

Hoeveel geld moet ieder dan ongeveer krijgen? 

Rond af op honderd euro.

! ________

Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

6327,75 afronden op 6400 en uitrekenen: 27% 100% 58% 100%

6400 : 8 = 800

Cijferend uit het hoofd uitrekenen en de uitkomst 17% 32% 7% 89%

afronden op een veelvoud van 100 euro

Cijferend uit het hoofd uitrekenen en niet afronden 19% 0% 9% 0%

Leerling komt niet tot een antwoord 14% 0% 6% 0%

Anders of onduidelijk 23% 7% 20% 8%

Totaal 100% 35% 100% 66%

Oplossingsprocedures bij opgave F



Opgave E is in 1987 bij 134 leerlingen
individueel afgenomen en 27 procent van die
leerlingen maakte de opgave toen goed.
In 2004 is deze opgave bij 140 leerlingen
afgenomen en nu maakte 71 procent van deze
leerlingen de opgave goed. Het percentage
goede oplossingen is dus opzienbarend
toegenomen.

In 1987 was de meest voorkomende
oplossingsstrategie de volgende: de meeste
getallen hebben 3 cijfers achter de komma,
dus het antwoord moet ook 3 cijfers achter de
komma hebben. Het schattend redeneren om
de juiste plaats van de komma te bepalen
werd toen slechts door 13 procent van de
leerlingen toegepast. In 2004 past 55 procent
van de leerlingen deze strategie toe. Tal van
argumenten zijn daarbij door de leerlingen
genoemd. De meest voorkomende redenering
was: 700 en 600 is 1300 en dan weet je dus
waar de komma in de uitkomst moet staan.
Ook redeneringen als het is meer dan 1000, of
wat meer dan 1200 of het moet meer zijn dan
130, maar minder dan 13 000 kwamen voor.
Cijferend uit het hoofd de getallen optellen
komt in 2004 minder voor, maar de leerlingen
zijn daarbij wel succesvoller dan in 1987.
Bij de categorie ‘Anders’ kwamen we
argumentaties tegen als:
! drie cijfers voor de komma komt het meest

voor, dus in het antwoord moeten ook drie
cijfers achter de komma staan;

! in het antwoord moet één cijfer achter de
komma staan, want in het middelste getal
staat ook één cijfer achter de komma;

! dat gok ik.
In 1987 liet ongeveer de helft van de
leerlingen zich bij het plaatsen van de komma
in het antwoord leiden door het aantal cijfers
achter de komma in de diverse getallen.
Dat kwam voor bij oplossingsstrategieën als
‘de meeste getallen hebben drie cijfers achter
de komma’ of ‘in totaal staan er zeven cijfers
achter de komma’ en ook bij strategieën
binnen de categorie ‘Anders’. In 2004 laten
beduidend minder leerlingen zich nog leiden
door het aantal cijfers achter de komma.

Opgave F is in 1987 bij 132 leerlingen
individueel afgenomen, waarvan 35 procent
de opgave toen goed maakte. In 2004 is deze
opgave bij 140 leerlingen afgenomen en nu
maakte 66 procent van de leerlingen de
opgave goed. Ook deze opgave is dus in 2004
door veel meer leerlingen goed gemaakt dan
in 1987.
Terwijl in 1987 nog maar 27 procent van de
leerlingen de efficiënte strategie van afronden
op 6400 toepaste, is het percentage leerlingen
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Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

Schattend redeneren bijvoorbeeld: 13% 82% 55% 99%

700 + 600 = 1300 

Cijferend uit het hoofd 16% 43% 8% 75%

Het gedeelte achter de komma optellen: 10% 69% 6% 86%

0,347 + 0,2 + 0,553 = 1,1. Dus in antwoord moet 1 cijfer

achter de komma staan

Meeste getallen hebben 3 cijfers achter de komma, 36% 0% 10% 0%

dus het antwoord ook: 13,091

In totaal staan 7 cijfers achter de komma, dus in het 6% 0% 2% 0%

antwoord moeten er ook 7 cijfers achter de komma 

staan: 0,0013091

Anders of onduidelijk 15% 20% 17% 36%

Leerling komt niet tot een antwoord 4% 0% 2% 0%

Totaal 100% 27% 100% 71%

Oplossingsprocedures bij opgave E

Opgave E

Yvonne rekent uit op haar rekenmachine:

715,347 + 589,2 + 4,553 = 13 091

Bij het opschrijven van het antwoord is ze de komma

vergeten.

Wat moet het antwoord zijn?

________,________

Opgave F

In de prijzenpot zit ! 6327,75. Er zijn 8 winnaars die dit met

elkaar moeten delen.

Hoeveel geld moet ieder dan ongeveer krijgen? 

Rond af op honderd euro.

! ________

Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

6327,75 afronden op 6400 en uitrekenen: 27% 100% 58% 100%

6400 : 8 = 800

Cijferend uit het hoofd uitrekenen en de uitkomst 17% 32% 7% 89%

afronden op een veelvoud van 100 euro

Cijferend uit het hoofd uitrekenen en niet afronden 19% 0% 9% 0%

Leerling komt niet tot een antwoord 14% 0% 6% 0%

Anders of onduidelijk 23% 7% 20% 8%

Totaal 100% 35% 100% 66%

Oplossingsprocedures bij opgave F



opdracht 

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



SPELLETJES 



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 



ruimtevlucht 



Kommagetallen zagen 



Boodschappen schatten 



METEN 
deel 3 



opdracht 
 
 
Ontwerp een parkeerterrein voor deze flat. 
En maak daarvan een tekening op schaal 
 
 
 

 
 
  

 
 



Belang	  van	  meten	  

•  Vrijwel	  alle	  getallen	  in	  dagelijks	  leven	  zijn	  
meetgetallen	  
– verpakkingen;	  6jd;	  geld;	  weerbericht	  

•  Veel	  dagelijkse	  handelingen	  hebben	  
betrekking	  op	  meten	  
–  Instellen	  apparaten;	  klokkijken	  

•  In	  de	  media	  veel	  meetgetallen	  



Inhouden meten 

•  Orientatie op meten 
•  Lengte 
•  Grootheden en meetinstrumenten 
•  Tijd 
•  Oppervlakte 
•  Metriek maatstelsel 
•  Omtrek, oppervlakte en inhoud 



Meten	  in	  po	  

•  Ordenen	  en	  vergelijken	  (zonder	  maten) 	  	   	   	   	  
	   	  groter	  –	  kleiner	  -‐	  even	  groot	  -‐	  lichter	  -‐	  zwaarder	  	  

•  Gebruik	  van	  natuurlijke	  maten	  
	  	  passen	  –	  handen	  –	  schoenen	  

•  Standaardmaten	  (metriek	  stelsel)	  
–  	   koppelen	  aan	  eigen	  meetreferen6es	  en	  referen6ematen	  
–  	   reconstruc6e	  
–  	  	  	  rela6es	  tussen	  maten	  via	  mee6nstrumenten	  
–  	   rela6es	  tussen	  maten	  en	  voorvoegsels	  -‐>	  metriek	  stelsel	  

•  	  Rekenen	  met	  maten	  
–  	  	  gebaseerd	  op	  begrip	  





Kern	  

•  Maten	  betekenis	  geven	  	  
– een	  deur	  is	  ongeveer	  2	  m	  hoog	  
– hoe	  groot	  is	  een	  decimeter?	  
– zelf	  meten	  

•  Reconstruc6e	  van	  rela6es	  tussen	  maten,	  
	  vanuit	  bekende,	  veelvoorkomende	  rela6es,	  
	  in	  combina6e	  met	  de	  steeds	  terugkerende	  
voorvoegsels	  	  	  



Veelvoorkomend	  

•  Lengte	  
	  km	  –	  m	  –	  cm	  –	  mm	   	   	  	  

•  Inhoud	  (vloeibaar)	  
	  kubieke	  meter	  -‐	  L	  –	  dL	  –	  cL	  –	  mL	  

•  Gewicht	  
	  kg	  –	  g	  –	  mg	  

	  
	   	   	  …….en	  de	  rela*es	  hiertussen………..	  	  





Voorbeeldopgave	  PO	  



voorbeeldopgave	  



Liever	  niet	  alleen	  trapjes	  



PPON: Meten 

Op het gebied van de diverse 
meetvaardigheden blijkt er nauwelijks 
sprake van een systematische ontwikkeling. 
Het vaardigheidsniveau voor het meten van 
lengte, oppervlakte en inhoud is sinds 1987 
nauwelijks veranderd, voor het meten van 
gewicht is er sprake van een positieve 
tendens, terwijl voor het oplossen van 
toepassingsopgaven op het gebied van 
meten zich een negatieve tendens aftekent.  



Toepassingsopgaven 

Meten: toepassingen

Voorbeeldopgaven 1 – 10

Bij voorbeeldopgave 8 moeten de leerlingen
aangeven wat de afmetingen zijn van het stuk
vloerbedekking dat overblijft. De afmetingen
moeten de leerlingen afleiden door gegevens
met elkaar te combineren. Ongeveer de helft
van alle leerlingen die deze opgave gemaakt
hebben, heeft het goede antwoord (1 m bij 2 m

of 2 m bij 1 m) gegeven. Bijna 7 procent van
de leerlingen neemt de afmetingen van de
dichtstbijzijnde zijden over en geeft als
antwoord 3 m bij 4 m of 4 m bij 3 m. Dat veel
leerlingen moeite met dit soort opgaven
hebben, blijkt ook uit het feit dat ruim
15 procent van de leerlingen geen antwoord
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1] Peter heeft een stuk plaat van

onderstaande afmeting nodig.

Uit welke plaat kan hij die zagen?

2]

Welke vereniging ziet haar aantal leden

ieder jaar groeien?

A Voetbalclub Udracht

B De Basketboys

C Tennisclub Udracht

D Zwemclub de Watervlootjes

3] Natalie rijdt met een snelheid van

60 km per uur. 

Hoeveel km legt zij dan in een kwartier

af?

________ km

4]

Wie wint de wedstrijd en in welke tijd?

________ in ________ seconden

5] 250 gram rijst kook je in liter water.

Hoeveel liter water is dan nodig voor

1 kg rijst?

________ liter

6]

Aldo wil groeimest strooien op dit stuk

grond.

Hoeveel pakken groeimest heeft hij

nodig?

______ pakken

7] Plattegrond van een winkel

De totale oppervlakte van de winkel is

800 m2.

Hoeveel ruimte neemt de afdeling

“vleeswaren” in beslag?

________ m2

1
2 8] Plattegrond huiskamer

Dorien koopt een stuk vloerbedekking

van 6 meter bij 4 meter.

Dit stuk vloerbedekking is te groot voor

de huiskamer.

Wat zijn de afmetingen van het stuk dat

overblijft?

________ m bij ________ m

9]

Wat moet achter 7,2 staan?

A cm C m

B cm2 D m2

10]

Charlotte wil van Lunde naar Dolver via

Wintem.

Hoeveel kilometer is dat?

________ kilometer



Meten: toepassingen

Voorbeeldopgaven 1 – 10

Bij voorbeeldopgave 8 moeten de leerlingen
aangeven wat de afmetingen zijn van het stuk
vloerbedekking dat overblijft. De afmetingen
moeten de leerlingen afleiden door gegevens
met elkaar te combineren. Ongeveer de helft
van alle leerlingen die deze opgave gemaakt
hebben, heeft het goede antwoord (1 m bij 2 m

of 2 m bij 1 m) gegeven. Bijna 7 procent van
de leerlingen neemt de afmetingen van de
dichtstbijzijnde zijden over en geeft als
antwoord 3 m bij 4 m of 4 m bij 3 m. Dat veel
leerlingen moeite met dit soort opgaven
hebben, blijkt ook uit het feit dat ruim
15 procent van de leerlingen geen antwoord
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Meten: toepassingen

Voorbeeldopgaven 1 – 10
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van alle leerlingen die deze opgave gemaakt
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of 2 m bij 1 m) gegeven. Bijna 7 procent van
de leerlingen neemt de afmetingen van de
dichtstbijzijnde zijden over en geeft als
antwoord 3 m bij 4 m of 4 m bij 3 m. Dat veel
leerlingen moeite met dit soort opgaven
hebben, blijkt ook uit het feit dat ruim
15 procent van de leerlingen geen antwoord
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nodig?

______ pakken
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800 m2.
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1
2 8] Plattegrond huiskamer

Dorien koopt een stuk vloerbedekking

van 6 meter bij 4 meter.

Dit stuk vloerbedekking is te groot voor

de huiskamer.

Wat zijn de afmetingen van het stuk dat
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A cm C m

B cm2 D m2
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Charlotte wil van Lunde naar Dolver via

Wintem.

Hoeveel kilometer is dat?

________ kilometer



Meten: toepassingen

Voorbeeldopgaven 1 1 – 16

gegeven heeft. Voorbeeldopgave 9 vraagt van
de leerlingen aan te geven welke maat bij de
gepresenteerde gegevens hoort. De leerlingen
moeten aangeven of het een lengtemaat of
een oppervlaktemaat moet zijn en daarnaast is
ook de orde van grootte van de maat van
belang (cm2 of m2). Bij voorbeeldopgave 10
wordt met behulp van een schematisch kaartje
de ligging van plaatsen ten opzichte van
elkaar gepresenteerd. Op basis van deze kaart
moeten de leerlingen via het combineren van
gegevens uit een afstandentabel de afstand
tussen twee plaatsen bepalen. Ook bij deze
opgaven heeft ongeveer de helft van de
leerlingen die deze opgave gemaakt hebben,
het goede antwoord 46 gegeven. 12 procent
van de leerlingen heeft 34 als antwoord
gegeven. Zij lezen in de afstandstabel dat de
afstand tussen de twee plaatsen 34 km is,
maar ze hebben uit de andere gegevens niet
de conclusie getrokken dat dat de afstand via
Bolst is.

De percentiel-75 leerling beheerst voorbeeld-
opgaven 1 tot en met 10 goed of bijna goed,
de voorbeeldopgaven 11 tot en met 13 matig
en de voorbeeldopgaven 14 tot en met 16
onvoldoende. Bij voorbeeldopgave 11 moeten
de leerlingen naast een oppervlakteberekening 

(5 x 4 m2 = 20 m2) uitrekenen hoeveel het
voordeel per m2 is (! 59,– – ! 39,– = ! 20,–) en
op basis van deze gegevens hoeveel het totale
voordeel is (20 x ! 20,– = ! 400,–). Voorbeeld-
opgave 12 is een toepassingsopgave waarbij
leerlingen zich moeten voorstellen hoe een
oppervlak van 12 bij 20 meter bedekt kan
worden met banen van 4 meter breed.
Bij voorbeeldopgave 13 moeten de leerlingen
op basis van de gemiddelde snelheid (32 km
per uur) en een tijdsduur (3 uur en 45 minuten)
de gereden afstand bepalen (3 x 32 + 3/4 x 32 =
96 + 24 = 120 km).
Ongeveer eenderde deel van alle leerlingen
die deze opgave gemaakt hebben, heeft het
goede antwoord 120 km gegeven. Dat deze
opgave voor veel leerlingen moeilijk is, blijkt
ook uit het feit dat bijna 20 procent van alle
leerlingen geen antwoord heeft gegeven.
De percentiel-90 leerling beheerst de
voorbeeldopgaven 1 tot en met 13 goed of
vrijwel goed en de voorbeeldopgaven 14 tot
en met 16 matig. De voorbeeldopgaven 14 tot
en met 16 zijn moeilijker toepassingsopgaven.
Bij voorbeeldopgave 14 moeten de leerlingen
aangeven wat de afmetingen worden van de
stukken vloerbedekking die je krijgt als een
stuk van 600 cm lang en 400 cm breed in
4 even grote stukken wordt verdeeld. 

[ 200 ]

11]

Petra krijgt een kurkvloer op haar kamer.

Bruine kurktegels kosten ! 39,– per m2.

Grijze kurktegels kosten ! 59,– per m2.

Hoeveel gulden bespaart Petra als zij de

bruine tegels koopt?

! ________

12]

De vloer is 12 bij 20 meter.

Hoeveel meter zeil van 4 meter breed

moet gekocht worden?

________ meter

13]

De wielrenner heeft 3 uur en 45 minuten

gereden met een gemiddelde snelheid

van 32 km per uur.

Hoe lang was de hele wedstrijd?

________ km

14] Een stuk vloerbedekking is 600 cm

lang en 400 cm breed.

Het wordt op bovenstaande manier in

4 even grote stukken gesneden.

Hoe groot wordt elk stuk?

________ cm bij ________ cm

15]

Op de tekening is te zien dat op enige

afstand van de vijver een hek komt te

staan.

Hoe lang wordt het hek?

________ meter

16] Henri heeft een rechthoekig tuintje

van 16 m2. Om zijn tuin spant hij draad.

Hij heeft 20 meter draad nodig.

Teken dat tuintje in het rooster

hieronder en zet er de maten bij.

kamer van Petra

5 m

4 m



Meten: toepassingen

Voorbeeldopgaven 1 1 – 16

gegeven heeft. Voorbeeldopgave 9 vraagt van
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het goede antwoord 46 gegeven. 12 procent
van de leerlingen heeft 34 als antwoord
gegeven. Zij lezen in de afstandstabel dat de
afstand tussen de twee plaatsen 34 km is,
maar ze hebben uit de andere gegevens niet
de conclusie getrokken dat dat de afstand via
Bolst is.
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de voorbeeldopgaven 11 tot en met 13 matig
en de voorbeeldopgaven 14 tot en met 16
onvoldoende. Bij voorbeeldopgave 11 moeten
de leerlingen naast een oppervlakteberekening 

(5 x 4 m2 = 20 m2) uitrekenen hoeveel het
voordeel per m2 is (! 59,– – ! 39,– = ! 20,–) en
op basis van deze gegevens hoeveel het totale
voordeel is (20 x ! 20,– = ! 400,–). Voorbeeld-
opgave 12 is een toepassingsopgave waarbij
leerlingen zich moeten voorstellen hoe een
oppervlak van 12 bij 20 meter bedekt kan
worden met banen van 4 meter breed.
Bij voorbeeldopgave 13 moeten de leerlingen
op basis van de gemiddelde snelheid (32 km
per uur) en een tijdsduur (3 uur en 45 minuten)
de gereden afstand bepalen (3 x 32 + 3/4 x 32 =
96 + 24 = 120 km).
Ongeveer eenderde deel van alle leerlingen
die deze opgave gemaakt hebben, heeft het
goede antwoord 120 km gegeven. Dat deze
opgave voor veel leerlingen moeilijk is, blijkt
ook uit het feit dat bijna 20 procent van alle
leerlingen geen antwoord heeft gegeven.
De percentiel-90 leerling beheerst de
voorbeeldopgaven 1 tot en met 13 goed of
vrijwel goed en de voorbeeldopgaven 14 tot
en met 16 matig. De voorbeeldopgaven 14 tot
en met 16 zijn moeilijker toepassingsopgaven.
Bij voorbeeldopgave 14 moeten de leerlingen
aangeven wat de afmetingen worden van de
stukken vloerbedekking die je krijgt als een
stuk van 600 cm lang en 400 cm breed in
4 even grote stukken wordt verdeeld. 
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Didac6sche	  problemen	  

en	  oplossingen 



Voorbeeld	  1	  

	  Leerling:	  nu	  snap	  ik	  eindelijk	  hoe	  dat	  zit	  met	  
die	  nullen.	  Als	  ik	  moet	  omrekenen	  van	  cm	  
naar	  meter	  doe	  ik	  2	  nullen	  erbij,	  kijk:	  
1	  cm	  
	  
100	  cm	  =	  1	  m	  
	  

Hoe	  pak	  je	  dit	  aan?	  
	  
	  



Voorbeeld	  2	  

	  Ik	  snap	  dat	  nooit	  met	  vierkante	  meters	  en	  zo;	  
ik	  vergeet	  steeds	  hoe	  dat	  zit	  met	  die	  nullen.	  	  

	  
	  
Hoe	  ga	  je	  dit	  uitleggen?	  
Hoe	  geef	  je	  de	  leerling	  betekenisvol	  houvast?	  
	  
	  



Voorbeeld	  3	  

Oppervlakte	  dat	  is	  toch	  lengte	  keer	  breedte?	  
	  Mijn	  tafel	  is	  2	  meter	  lang	  en	  75	  cm	  breed	  dan	  
is	  de	  oppervlakte	  toch	  150?	  

	  
Wat	  doe	  je?	  
Kan	  dit	  antwoord	  ook	  goed	  zijn?	  



Voorbeeld 4 

•  Oppervlakte	  dat	  is	  toch	  lengte	  keer	  breedte:	  
Hoe	  kan	  een	  rond	  terras	  dan	  een	  oppervlakte	  
hebben?	  

	  
Wat	  ga	  je	  doen?	  



Voorbeeld	  5	  

•  Hoe	  kan	  een	  vierkante	  meter	  een	  rechthoek	  
zijn?	  

Bedenk	  en	  concrete	  ac6viteit	  om	  deze	  	  
misvaYng	  te	  verhelpen.	  



Voorbeeld 6 

 
Wat gaat hier mis? Hoe help je deze leerling? 



VOORUITBLIK EN HUISWERK 
deel 4 



Vervolg 

•  18-12 – bijeenkomst 4: 
verhoudingen 

•  29-01 – bijeenkomst 5: 
meetkunde/verbanden 

•  26-02 – bijeenkomst 6: 
drieslag, zwakke rekenaars 



Huiswerk terug 

•  Laat enkele leerlingen de sommen maken 
met kommagetallen en kom terug met 
leerlingwerk. 



Huiswerk vooruit 

•  Zoek in de methode de uitleg van de 
verhoudingstabel 

•  Maak enkele sommen met je leerlingen, 
waarbij de verhoudingstabel evt. een rol 
speelt, en verzamel het leerlingwerk 


