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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 3E KEER? 
deel 0 



Samengevat 

•  Rekenbeter 
•  Inleveropdrachten 
•  Artikel 'waar cijfers weer getallen zijn' 
•  Breuken en betekenis geven 
•  Hoe ver ga je met breuken? 
 



vandaag 

•  Restje: breuken in het COE 

•  Rekenbeter  
•  Inleveropgaven (teruggeven) 

•  Procenten (en verhoudingen) 
 

 



BREUKEN IN COE 
Deel 1 



Bekijk de opgaven 

Wat moeten deelnemers kennen 
en kunnen? 



HUISWERK REKENBETER EN 
VEL PROCENTENSOMMEN 

Deel 2 







Opgaven 

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

•  Welke opgave(n) centraal bespreken? 





PROCENTEN 
Deel 3 



laptop 
Opgave 1 
 
In de uitverkoop krijg je 40% korting  
op een laptop van €350. 
 

 
 
Hoeveel euro is de korting? 
 
 



fiets 



cola 



brood 



Bespreking 



Zo zit 
het in 
elkaar 

Zo 
reken 
ik het 

uit 



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) 



leerlijnen 

Waar kom je % tegen? 
100%-50%-25%-10% 

 Strook 
Eenvoudig rekenen 

‘Percentage van’ 
Strook en 1% aanpak 

Schattend/globaal 
Van deel (%) naar geheel (aantal) 

 

Toe- en afname 
Van verhouding naar % 
Van % naar kommagetal 

Boven de 100% 



tips 

•  Visualiseer met strook 
•  Eerst handige percentages 

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

•  Bij lastiger berekeningen:gebruik 
verhoudingstabel voor rekenwerk 
 
 



Procenten achtergrond 

•  Procenten zijn verhoudingen (per 100), 
geen absolute getallen! 
– Liever niet: 50% = ½ of = 0,5 
– Wel: 50% is ½ deel of 0,5 x 

•  Procenten boven de 100 komen voor, met 
name in toenamesituaties 

•  Percentages altijd ten opzichte van iets! 
•  Bij toe- en afnamesituaties: % is 

groeifactor 



Zes typen 

procentsommen 



samengevat 

•  Deel-geheel vragen: 3 typen 
– Hoeveel is 5% van 200? 
– 3 van de 25 lln zijn ziek. Hoeveel % is dat? 
– 0,5% van spaargeld is €10,- . Hoeveel 

spaargeld? 
•  Toe- en afnamevragen: 3 typen 

– 3% rente op €250,-. Welk bedrag na 1 jaar? 
–  Incl 6% btw €25,00. Hoeveel excl. btw? 
– Prijs verhoogd van € 20 naar € 25. Met 

hoeveel %? 



Zes typen sommen  

•  15% van 360 is ….. 
•  15 is … % van 360 of: 15 van de 360 is … % 
•  360 is 15%, hoeveel is totaal? 

•  15% korting op 360 euro. Wat is nieuwe prijs? 
•  met 15% gegroeid tot 360, hoeveel was er 

eerst?  
•  gegroeid van 15 naar 360. Hoeveel % groei? 



3 typen deel/geheel 



3 typen geheel +/- deel 



VOORUITBLIK & HUISWERK 
Deel 5 



huiswerk 

Verhoudingen overal?! 
•  Waar allemaal? 
•  Geef voorbeelden van 

verhoudingssituaties 
•  en de taal van verhoudingen 



Huiswerk 
Volgende keer: verhoudingen en meten & 

kommagetallen 
 
Huiswerk 
•  Rekenbeter: Uitwerking van sommen in map 
•  De huiswerksommen op de website (meten) 
 
 
 


