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Programma 1e deel: 5 keer 

1.  Getallen en bewerkingen 
2.  Hoofdrekenen, schattend rekenen, 

rekenmachine 
3.  Breuken en begin met procenten 
4.  Procenten en verhoudingen 
5.  Meten in samenhang met kommagetallen 



WAT DEDEN WE DE 2E KEER? 
deel 0 



Samengevat 

•  Rekenbeter 
•  Uitwisselen huiswerk 
•  (Handig) hoofdrekenen aan de hand van 

‘kale examenopgaven’ 
•  Foutenanalyse 
•  Schattend rekenen en de rekenmachine 

 



Handig rekenen 

•  Kijken naar de getallen, bijv. 
– eindcijfers en ‘splitsingen van 100’ bij + en – 
– delers (relaties in de tafels) bij x en :  

•  Betekenis van bewerkingen, bijv. 
– Vermenigvuldigen is herhaald optellen 
– Delen is herhaald aftrekken 

•  Relaties tussen bewerkingen, bijv 
– volgorde + en – (en x en :) maakt niet uit 
– + en – en x en : (heffen elkaar op) 



vandaag 

•  Rekenbeter  
•  Inleveropgaven (teruggeven) 
•  Artikel: waar cijfers weer getallen zijn 
•  Echte breuken (doen we bij breuken) 

•  Breuken (eenvoudig) 
•  Begin van Procenten 
 

 



HUISWERK REKENBETER 
Deel 1 







Opgaven 

•  Bespreek je rekenwerk –wissel uit 
– Wat ging makkelijk? 
– Wat is lastig? 
– Vergelijk eventueel je aanpak met elkaar 
 

•  Welke opgave(n) centraal bespreken? 











Over het ingeleverde huiswerk 

•  Practicum – goed gemaakt 
Bij opgave 2: Variatie in aanpak wisselend; Let op 
notatie (breien) 
Bij opgave 4: kan het ook schattend? 
Bij opgave 5: alleen hele getallen, moet dat? 
Bij opgave 8: denk aan terugspringen 

•  Andere inleversommen – matig 
–  Slordig. Ligt dat aan gebrek aan ruimte? 
–  Berekeningen ontbreken vaak 
–  Rekenfoutjes 0,3 x 0,3 = 0,9 



WAAR CIJFERS WEER 
GETALLEN ZIJN 

Deel 2 



tips 

wissel uit 
 



BEETJE BREUKEN 
Deel 3 



huiswerk 

Breuken in het echt 







Eigen niveau 1 

•  Ik trakteerde op de laatste lesdag mijn klas 
op chocola. Ik had 15 repen gekocht. Na 
het uitdelen bleek dat iedere leerling 
driekwart reep had gekregen. Er was nog 
anderhalve reep over. 

 Hoeveel leerlingen waren er? 



Breuken Maike den Houting 



3 : ¼ = 
•  Bedenk een verhaaltje 

•  Maak een tekening 

Mirjam schenkt de  
melk in bekers van ¼ liter 

Gemodelleerd 

3 : ¼ is 3 x 4 = 12 
 

3 liter 1/4 liter 

3 : ¼ 
Hoe vaak 
past ¼ in 3  

Hoe vaak 
past ¼ in 3?  



Vermenigvuldigen 1 

Hoe doe je het zelf? 
Kan het ook anders? 
 
Bedenk context 
Visualiseer 
 



Vermenigvuldigen 2 

Hoe doe je het zelf? 
Kan het ook anders? 
 
Bedenk context 
Visualiseer 
 



Bedenk een situatie/verhaal bij... 
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Leerling snapt het niet 
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Wat doe je?je? 



Hoever ga je met breuken? 
 

•  Eenvoudige veelvoorkomende breuken 
•  Eenvoudige bewerkingen in context  
•  Een deel nemen van een geheel getal  

– Bijv. ‘tweederde deel van 120’ of ‘2/3 x 120’ 
•  Geen formele procedures voor de 

basisbewerkingen met breuken in de  
F-niveaus 

 



Breuken  
in rekentoetsen en -examens 

Maak de opgaven 
Welke kennis/vaardigheden 

nodig? 



2F	  vmbo	  



2F	  vmbo	  



3F	  mbo	  

	  
x	  260	  
	  
	  

1
4



3F	  havo/vwo	  



3F	  havo/vwo	  





aandachtspunten 

•  Modellen cirkel en strook  
– voor begrijpen ‘deel-van’ 
– getallenlijn voor breuk als getal 

•  Redeneren (en rekenen) 
–  in de context (verschillende manieren) 
– met begrip van breuk als (komma)getal 
– maak er een verhaal of tekening bij 

•  Rekenregels abstract? 
– Meestal niet nodig 



computerspelletjes 

Zie: www.rekenweb.nl 



Sokken drogen 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00410 



Breuken overschenken 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03345 

 



PROCENTEN 
Deel 4 



Maak uitgedeelde sommen 

Denk ook na over uitleg 



nabespreking 

Vergelijk je aanpak (in kleine 
groepjes) 

Wat is er lastig aan procenten? 
 
 
 
 
 



Procenten - aanpak 
•  Waar gaat het over?  

–  Teken een strook (evt. cirkel). 
•  Weet je wat 100% is?  

–  Zo ja, zet dat bij je tekening 
–  Zo nee, van welk getal/aantal/bedrag weet je het percentage? 

Zet dat er bij 
•  Wat wordt gevraagd? 

–  Noteer dat ook 
–  Schat wat de uitkomst ongeveer is 

•  Maak een verhoudingstabel om in te rekenen 
–  Kan het handig? 50%, 25%, via 10%? Verdubbelen/halveren…. 
–  Reken via 1% (gebruik je rekenmachine) 



Zo zit 
het in 
elkaar 

Zo 
reken 
ik het 

uit 



tips 

•  Visualiseer met strook 
•  Eerst handige percentages 

– 50% en 25% 
– 10% en tien-vouden 
– 5% (helft van 10%) en alle vijfvouden 
 
 



VOORUITBLIK & HUISWERK 
Deel 5 



Huiswerk 
Volgende keer:  
-  Procenten en verhoudingen 
 
Huiswerk 
•  Rekenbeter:  

–  Uitwerking van sommen 
–  Zoek uit de rekenbetersommen een eenvoudige en een lastige 

procentenopgave (presenteren) 
•  Maak uitgedeelde procentensommen en lever in. 

Neem rekenmachine mee! 


