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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 met betrekking tot uitleg 
-  Werk van studenten 



Voor vandaag: 

Huiswerk 
1.  Verhoudingen 
2.  Procenten 
3.  Didactische vragen 
4.  3F opgaven uitleggen (begin) 
5.  Vooruitblik 



HUISWERK 
deel 0 



huiswerk 

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

•  Opg. 20, 23, 40, 45 











Huiswerk 

 
Neem een voorbeeld van een opgave of 
stukje theorie mee dat je lastig vindt om 
uit te leggen (uit verhoudingen/procenten) 



Hoe leg je dit uit? 

De schutting moet geverfd worden en 
daarvoor is 1 blik verf nodig. De schutting 
van de buren moet je ook verven  
Deze schutting is 2 x zo lang; 2 x zo hoog.  
  
Hoeveel blikken verf heb je nodig? 



VERHOUDINGEN 
deel 1 



Verhoudingen als domein 

•  Dit domein omvat veel (maatschappelijke) 
toepassingsproblemen 

•  het gebruiken van rekenen (ook in andere 
vakgebieden) betreft vaak 
verhoudingsproblemen 



Begrip centraal 

•  Begrip = relatie tussen verschillende 
beschrijvingen (procent, verhouding, 
breuk) kan worden gelegd  

•  Begrip inzetten bij oplossen van 
verhoudingsvraagstukken. 



Aanpak	  (po)	  

•  De	  leerlingen	  ruime	  ervaring	  laten	  opdoen	  
met	  visueel-‐schema9sch	  weergeven	  van	  
probleemsitua9es;	  

•  Op	  basis	  daarvan	  modellen	  introduceren	  die	  
het	  oplossingsproces	  kunnen	  ondersteunen,	  
dit	  zijn	  strook	  en	  getallenlijn;	  

•  De	  verhoudingstabel	  op	  basis	  van	  het	  werken	  
met	  deze	  modellen	  introduceren	  als	  een	  
handig	  rekenschema.	  



modellen 

•  Strook 

 
•  Dubbele getallenlijn 
 
 
•  Verhoudingstabel 



Oefenen met 
verhoudingstabel 

Schaal 
Snelheid 
Mengsel 

Verhoudingen vergelijken 
 



[hier 4 opgaven] 



PROCENTEN 
deel 2 



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) 





lastige (?) procentopgaven 





Frans koopt een nieuwe TV. Bij de 
groothandel koopt hij een TV voor € 375,- 
exclusief 20% BTW. Bij de kassa wordt 15% 
kassakorting gegeven. 
 
De caissiere vraagt: ‘wat heeft u het liefst: 
eerst de BTW erbij en dan de korting eraf of 
andersom?’ 



uitleg 



DIDACTISCHE VRAGEN 
Deel 3 









Een leerling berekent op de rm de korting zo: 
350 : 40 = 8,75 

 
Wat doe jij? 



•  Wat gaat hier fout? 

•  Wat kun je doen om te helpen? 



OEFENEN EN UITLEGGEN 3F 
OPGAVEN 

Deel 4  



Maak de examenopgaven 
kies er 1 om uit te leggen 

Wat kan er fout gaan? 
Hoe kun je lln ondersteunen? 

Denk aan strook en 
verhoudingstabel 



VOORUITBLIK & HUISWERK 
Deel 5 



huiswerk 

•  Maak zelf een aantal 3F opgaven 
(minstens 4) 

•  Kies er 1 om uit te leggen 
•  Kies er 1 die je (te) moeilijk vindt, om te 

bespreken met de hele groep  


