
Vervolgcursus Rekenen 

bijeenkomst 5 
9 februari 2012 

vincent jonker, monica wijers 
Freudenthal Instituut 

 





Programma 9 februari 

1.  Huiswerk 
2.  Blijven liggen: didactische problemen 

meten en twee meetkundeactiviteite 
3.  Verbanden 
4.  Didactische tips 
5.  Vooruitblik en huiswerk 



HUISWERK 
Deel 1 





METEN: DIDACTISCHE 
PROBLEMEN 

Deel 2 



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	  acMviteit	  om	  deze	  	  
misvaNng	  te	  verhelpen.	  



Voorbeeld 6 

 
Wat gaat hier mis? Hoe help je deze leerling? 



Voorbeeld	  7	  

Leerling	  heeP	  probleem	  met	  rekenen	  met	  Mjd.	  
	  
	  





meetkundespellen 

•  Vormen omschrijven 

•  Oppervlakte spel (iets wiskundiger) 



activiteit 

•  Teken de route vanaf binnenkomst naar 
deze zaal (en eventueel terug als die 
anders is). 

•  Wissel uit.  
– Lijken de tekeningen op elkaar? 
– Begrijpen jullie elkaars routes? 
– Zijn ze geschikt als beschrijving voor een 

buitenstaander? 



VERBANDEN 
deel 3 



Verbanden	  

•  Diverse	  soorten	  grafieken	  en	  diagrammen	  
interpreteren;	  

•  Tabellen	  gebruiken	  (zowel	  aflezen	  als	  
interpreteren);	  

•  Vuistregels	  gebruiken	  –	  vaak	  als	  
rekenvoorschriP.	  	  



over	  verbanden	  

•  In	  examens	  verbanden	  vaak	  verweven	  met	  
andere	  domeinen	  	  
– Verhoudingen:	  als	  het	  om	  rekenvragen	  met	  ‘per’	  
gaat;	  

– Getallen:	  als	  het	  alleen	  aflezen	  van	  waarden	  uit	  
tabel	  betreP;	  

•  In	  beide	  gevallen	  hierboven	  is	  het	  andere	  
domein	  leidend	  



DidacMek	  grafieken	  &	  diagrammen	  

•  Het	  gaat	  met	  name	  om	  aflezen	  en	  
interpreteren,	  daarbij:	  
– aandacht	  besteden	  aan	  assen	  (grootheden,	  
eenheid,	  schaalverdeling)	  

– eventueel:	  ook	  eens	  laten	  maken	  (bij	  tabel)!	  
– ook	  globaal	  beschrijven	  in	  termen	  van	  verband:	  
	   	   	  ‘als	  ……	  toeneemt	  …….	  sMjgt	  ….’	  

–  taal	  is	  van	  belang	  



Vuistregels	  en	  woordformules	  	  

– Alleen als ze betekenisvol zijn 
– Ondersteunen met pijlentaal of ander 

(omkeerbaar) rekenschema; 
 
 
– Actietaal gebruiken; 
– Eventueel: Ingaan op variabelen (grootheden) 
– Eventueel: Relatie met tabel en grafiek 
– Eventueel: formules zelf maken 

 













INFOGRAPHICS 
Deel 4 



InfoGraphic 

•  datavis.tumblr.com 















Verbanden in de BPV 

•  Presenteer je bedrijf en in ‘feiten en cijfers’ 
en gebruik daarbij minstens 2 
verschillende soorten grafieken of 
diagrammen. 



TIPS	  VOOR	  DIFFERENTIATIE	  
Deel 5 



Algemeen	  didacMek	  

•  Basis	  is:	  kennis	  (inhouden,	  leerlijnen,	  eisen,	  
didacMek)	  en	  gezond	  verstand;	  

•  Bij	  problemen:	  Blijf	  dichtbij	  de	  leerling	  
– Wat	  kan	  hij/zij	  wel;	  hoe	  doet	  hij/zij	  het?	  

•  Gebruik:	  Concreet	  –	  model	  –	  formeel	  
–  ‘Maak	  een	  tekening;	  vertel	  een	  verhaal’	  

•  Weet	  wat	  je	  (zo	  nodig)	  kunt	  weglaten;	  
– Vraag	  je	  steeds	  af:	  is	  dit	  van	  belang	  (nu	  of	  odd)	  
voor	  funcMoneel	  gebruik?	  



Algemeen:	  organisaMe	  

•  Hoe	  zet	  je	  je	  methode	  in	  (inroosteren;	  lokaal;	  
ict)	  

•  Drieslag	  rekenen:	  accenten	  leggen,	  
verbindingen	  

•  Scholing	  
•  Toetsing:	  ben	  je	  eigenaar?	  ontwikkel	  je	  zelf?	  



Didactisch model PO 



Lesopzet 

Welke lesopzet past bij jou? 
Individueel: kiezen 

In 2-tallen: waar zitten de 
differentiatiemogelijkheden? 
Centraal: randvoorwaarden 



Les a 

Docent geeft 10 
min. uitleg op het 
bord over de 
oppervlakte van 
rechthoek en 
driehoek. Daarna 
maken de 
leerlingen 
sommen. Na ca. 15 
min. legt de docent 
enkele sommen uit 
op het bord en laar 
de leerlingen de 
sommen nakijken 
met een 
antwoordboekje 

Les b 

Docent vraagt wat 
leerlingen nog weten van 
oppervlakte. Gaat 
gesprek aan over wat 
opp. is. Daarna 
klassikale uitleg over 
oppervlakte 

Les c 

Leerlingen worden 
allemaal aan het meten 
gezet. Het hele lokaal 
moet worden gemeten. 
Hoe groot is de 
oppervlakte van de vloer, 
want er moet nieuwe 
laminaat op?, vraagt de 
docent 

Les d 

Iedere leerling is 
aan het werk 
ergens in het 
(werk)boek. Op het 
moment dat de 
leerling een vraag 
heeft stapt de 
docent erop af en 
zegt:”vertel eens 
wat weet je al van 
oppervlakte?” 

Les e 

De docent geeft de 
leerlingen de opdracht: 
“plak met tape maar 
eens een vierkante 
meter op de grond” 



Tips voor variatie 

•  Sluit aan bij een vaktheorie-boek 
•  Zorg voor aan aparte onderhoudslijn van 

rekenvaardigheden mbv een oefenwebsite 
•  Zorg voor examentraining die voorbereidt 

op het examen 
•  Koop een didactiekboek voor jezelf als 

bronnenboek 



VOORUITBLIK EN HUISWERK 
Deel 6 



Vervolg 

•  01-03 – bijeenkomst 6 

•  Welke thema’s willen jullie nog behandeld 
zien? 



Huiswerk 

•  Laatste keer: bronnenmateriaal 
meenemen om een rijke rekenopdracht te 
maken. 


