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Programmaoverzicht -vervolg 

1.  Kommagetallen en verbanden 
2.  Meetkunde en meten 
3.  Verdieping verhoudingen/procenten 
4.  3F-opgaven – voorbeelden en aanpak 
5.  Eigen wensen/keuze 

Inbreng/huiswerk:  
-  Leservaringen mbt uitleg 
-  Werk van studenten 



WAT DEDEN WE DE 5E KEER? 
deel 0 



Vorige keer 

•  Restje verhoudingen – verhoudingstabel 

•  Meten: inhoud lokaal schatten  

•  Veelvoorkomende maten en relaties ertussen  

•  Referenties, voorvoegsels (poster) en/of 
trappetjes 



Kern	  metriek	  

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

•  Reconstruc;e	  van	  rela;es	  tussen	  maten,	  
	  vanuit	  bekende,	  veelvoorkomende	  rela;es,	  
	  in	  combina;e	  met	  de	  steeds	  terugkerende	  
voorvoegsels	  	  	  



Gangbare maten? 

•  Ton    wel/niet   
•  Hectare  wel/niet 
•  Are    wel/niet 
•  Pond   wel/niet 
•  Ons    wel/niet 
•  Mud    wel/niet 
•  cc    wel/niet   



Veelvoorkomend	  

•  Lengte	  
	  km	  –	  m	  –	  (dm)	  -‐	  cm	  –	  mm	   	   	  	  

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

	   	  1	  liter	  =	  1	  kubieke	  decimeter	  
	  1	  kubieke	  meter	  =	  1000	  liter	  

•  Gewicht	  
	  (ton)	  -‐	  kg	  –	  g	  –	  mg	  
	   	   	  …….en	  de	  rela*es	  hiertussen………..	  	  



Didactische modellen 

•  Concreet 
– Meetmateriaal (met ‘schaallijn’) 

•  maatbeker, liniaal, weegschaal, …. 

•  Modelondersteund 
– Getallenlijn 
– Verhoudingstabel (samengestelde maten) 
– Referentiematen 

•  Formeel 
– Trappetjes 





Liever	  niet	  alleen	  trapjes	  



HUISWERK 



strooizout 



uitwerking 

Het echte flesje bevat 500 ml. 
Bij inhoud worden de maten 25 × 25 × 25 
maal zo klein. 
Je deelt de inhoud dus drie keer door 25. 
500 : 25 : 25 : 25 = 20 : 25 : 25 = 0,8 : 25 = 
0,032 ml. 
Afgerond: 0,03 ml. 
Dat zijn maar een paar druppels. 

Ongeacht 
de vorm! 





opgaven 







	  

	  

	  

Hoeveel vierkante 
meloenen passen er 
in deze kist? 



KOMMAGETALLEN 



kommagetallen 

•  Bij meten komen vanzelf de 
kommagetallen 

•  Andersom: maak er geld van 



Kommagetal als meetgetal 



Systematisch verfijnen 



Verfijnen: ruimtevlucht 



Kommagetallen zagen 



2F - VO 



Kaal zonder rm -> gebruik geld! 

•  1,99 + 0,2 
•  8 – 1,25 
•  3,50 : 0,50 
•  9 x 0,25 
•  0,25 x 0,3 x 4 
•  35,35 : 7  
•  60 : 0,15 



VERBANDEN 



hKp://www.meertens.knaw.nl/nvb/	  













kern 

Het gebied Verbanden gaat over het 
omgaan met tabellen, grafieken, formules en 
vuistregels waarin patronen of verbanden 
weergegeven kunnen zijn.  
 
 
 







Onderdelen - functioneel 

•  Tabellen 
– Aflezen en interpreteren; Aanvullen/maken; 

Verband herkennen; Inter- en extrapoleren 
•  Grafieken & diagrammen 

– Aflezen en interpreteren (ook globaal); 
combineren;  

•  Formules 
– Mee rekenen 



OPGAVEN EN ACTIVITEITEN 
3 



39 







In tweetallen 

Bekijk de opgaven van Verbanden 
- Deel ze in 

- Vervolgvraag: relatie met andere 
domeinen 

 



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	  betreT;	  

•  In	  beide	  gevallen	  hierboven	  is	  het	  andere	  
domein	  leidend	  



Didac;ek	  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	  …….	  s;jgt	  ….’	  

–  taal	  is	  van	  belang	  
http://www.youtube.com/watch?
v=f6bo0JYVn18 

	  



Inpassen in onderwijs 

•  Elke les een voorbeeld met een tabel, 
grafiek of diagram 
– Getallen langs de assen 
– Verhoudingen bijv. bij percentage toename  
– Meten als er grootheden zijn weergegeven 

•  Apart 2 a 3 lessen over/met 
rekenvoorschriften en formules 



VOORUITBLIK & HUISWERK 
Deel 5 



Volgende keer 

•  Meetkunde + Meten 

•  Huiswerk: 
– Neem een voorbeeld van een opgave of 

stukje theorie mee dat je lastig vindt om uit te 
leggen (bij voorkeur uit de meetkunde/meten) 

– Maak uit een voorbeeldrekentoets 2F 
opgaven: 5, 14, 47, 49, 51. Lever de 
uitwerkingen in. 


