
Reken uit en Leg uit – vervolg 
Bijeenkomst 2 

27 januari 2015 
vincent jonker 

 



deelnemers 

•  Mireille van de Berg 
•  Chantal Buijs 
•  Nicole Dobbe 
•  Tineke van Duijn 
•  Lenie van Echtelt 
•  Marijke van der Erf 
•  Marianne de Graaff 
•  Erna Graafland 

•  Ilse van Hoff 
•  Piet van der List 
•  Jaap Plokker 
•  Gerrit de Ruiter 
•  Eelco Slofstra 
•  Nicolaj Tigelaar 
•  Ineke van der Velden 



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 



Voor vandaag: 

Huiswerk 
1.  Kommagetallen 
2.  Meetkunde 
3.  Meten 
4.  Vooruitblik 



HUISWERK 
deel 0 



Huiswerk 

•  Maak uit een voorbeeldrekentoets 2F opgaven: 
5, 14, 47, 49, 51. 

•  Lever de uitwerkingen in. 













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) 

– nemen we even mee naar verderop 
vanmiddag. 



KOMMAGETALLEN 
deel 1 



Kommagetallen 

•  Was nog blijven liggen van de vorige keer 

•  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 



MEETKUNDE 
deel 2 



Wikipedia	  



Opdracht 

•  Je hebt 30 sec voor de volgende vraag. 
•  Doe het alleen in stilte 
•  Zonder hulpmiddelen 



•  Waar ligt het Noorden? 



Doel	  van	  meetkundeonderwijs	  

•  Ruimtelijk	  voorstellings-‐	  en	  
redeneervermogen	  ontwikkelen	  

– Waarnemen	  
– Handelen	  
– Verschijnselen	  verklaren	  

•  Oriënteren;	  construeren;	  opereren	  





Referen@ekader	  

•  Onderdeel	  van	  domein	  meten	  &	  meetkunde	  

•  ‘Vreemde	  eend	  in	  de	  bijt’	  

•  Neiging	  snel	  abstract	  te	  worden	  ingevuld	  



Syllabus/COE	  	  

•  Meten	  belangrijker	  dan	  meetkunde	  
•  Oppervlakte	  &	  inhoud	  op	  het	  grensvlak	  
•  Meetkunde	  

– Begrippen,	  namen	  en	  symbolen	  
–  (Werk)tekeningen	  en	  plaPegronden	  interpreteren	  

•  Niet	  zelf	  tekenen	  of	  construeren	  
– Situa@es	  beschrijven	  met	  meetkundige	  begrippen	  
– Aanzichten	  en	  uitslagen	  herkennen,	  gebruiken	  en	  
erover	  redeneren	  (2D	  &	  3D)	  



Iets andere indeling 

•  Begrippen, vormen en figuren 

•  Ruimtelijk voorstellingsvermogen (2D en 
3D) 

•  Rekenen in de meetkunde 



Meetkundige	  vormen	  en	  figuren	  

sorteren, bekijken, beschrijven, typeren, openknippen 



Opdracht 

•  Welke namen/begrippen ken je? 

•  Maak lijst en sorteer samen met buur 



Werken	  aan	  meetkundige	  begrippen	  

•  Poster	  maken	  
•  Woordenlijst	  met	  illustra@es	  maken	  
	  
•  Kaartjes	  met	  woorden	  &	  illustra@es	  (matchen)	  
•  Kaartjes	  met	  woorden	  (omschrijven)	  





Evenwijdig	  
(meetkunde) (van lijnen in een vlak en van 
vlakken onderling) overal even ver van 
elkaar gelegen, zodat zij elkaar, hoe ver 
ook verlengd, nooit kunnen ontmoeten. 
synoniem: parallel 



Coördinaten	  



Opdracht	  

•  Teken	  (zonder	  woorden)	  route	  van	  huis	  naar	  
dit	  lokaal	  	  

	  
•  Vergelijk	  2	  aan	  2	  

– nota@es;	  details;	  natuurgetrouw?;	  schaal?	  
	  

•  Deelnemers	  BPV	  	  
– route	  van	  school	  naar	  stagebedrijf	  
– plaPegrond	  van	  bedrijf	  (als	  dat	  mag)	  



Ruimtelijk	  voorstellingsvermogen	  

•  Doen	  
– Waar	  stond	  de	  fotograaf?	  
– Doosjes	  maken	  
–  ICT	  bv.	  blokken	  bouwen	  met	  aanzichten	  







Rekenen	  in	  de	  meetkunde	  
Oppervlakte	  en	  inhoud	  

•  Grensvlak	  van	  meten	  en	  meetkunde	  
•  Komt	  veel	  voor	  
•  Tijd	  aan	  besteden	  en	  oefenen	  
•  Zowel	  ‘begrip’	  als	  ‘rekenvaardigheid’	  

	  
	  



Meetkunde	  oefenen	  met	  ICT	  

•  Blokken	  bouwen	  en	  nabouwen	  (divers)	  
•  Aanzichten	  raden	  
•  Bouwplaten	  
•  Oppervlakte:	  

– Oppervlakte	  verknippen	  
– Kunstvloer	  
– Oppervlakte	  

•  Loop	  je	  eigen	  route	  



Wat kan iemand aan het eind 
van de basisschool? 



PPON - Cito 

•  Periodieke peiling eind basisonderwijs 
•  1987 - 1 
•  1992 - 2 
•  1997 - 3 
•  2004 - 4 
•  2011 - 5 



zie aparte powerpoint 

•  10 opgaven 





paar	  meetkunde	  voorbeelden	  

•  uit	  Startrekenen	  

•  2F,	  meten/meetkunde	  





p 110 





1F, pagina 25 



F	  –	  alles	  in	  func@onele	  situa@es	  
•  veelgebruikte	  meetkundige	  begrippen	  en	  namen	  van	  vlakke	  en	  

ruimtelijke	  vormen	  kennen	  &	  gebruiken	  om	  vormen,	  voorwerpen,	  
plaatsen	  in	  de	  ruimte	  en	  routes	  te	  beschrijven;	  veelgebruikte	  
symbolen	  kunnen	  lezen;	  

•  eenvoudige	  werktekeningen	  foto’s	  en	  beschrijvingen	  interpreteren	  
en	  conclusies	  trekken	  over	  objecten	  en	  hun	  plaats	  in	  de	  ruimte	  	  

•  3D	  objecten	  en	  de	  2D	  representa@es	  ervan	  interpreteren	  en	  met	  
elkaar	  in	  verband	  brengen	  	  

•  uitspraken	  doen	  over	  lengte,	  omtrek,	  oppervlakte,	  en	  inhoud	  (ook	  
kunnen	  berekenen)	  en	  in	  zeer	  eenvoudige	  gevallen	  over	  de	  rela@e	  
daartussen	  

•  een	  eenvoudige	  situa@eschets	  maken	  
•  redeneren	  op	  basis	  van	  symmetrie	  en	  eigenschappen	  van	  figuren.	  	  



METEN 
deel 3 



Opdracht Referentiemaat 

1.  Noteer drie referentiematen die je 
regelmatig gebruikt 

2.  Wissel met je buurman uit hoe je dit kunt 
gebruiken bij een examen rekenen 



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	  



VOORUITBLIK & HUISWERK 
deel 4 



huiswerk 

•  Maak 4 meetkunde- en meten-opgaven 
met uitwerking. 

•  Opg. 20, 23, 40, 45 











Volgende keer 

•  Verhoudingen en procenten 

•  Huiswerk: 
– Neem een voorbeeld van een opgave of 

stukje theorie mee dat je lastig vindt om uit te 
leggen (uit verhoudingen/procenten) 


