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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 

1. Huiswerk 

2. 3F opgaven uitleggen  

3. Vooruitblik  

– Inlevertoets 

– Certificaat (aanwezigheid en ingeleverd 
werk) 



HUISWERK 

deel 1 



huiswerk 

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

 

• Kies er 1 om uit te leggen 

• Kies er 1 die je (te) moeilijk vindt, om te 
bespreken met de hele groep  



OEFENEN EN UITLEGGEN 3F 
OPGAVEN 

Deel 4  



 

 



voorbeeld 

Parfum sunshine wordt verkocht in flesjes 
van 30 en 50 ml. 

 

 

 

 

 

Wat is het verschil in prijs per ml? 



probleemaanpak 

Probleemsituatie 
 

Reken/wiskundig 
probleem 
 

Reken/wiskundige 
uitkomst 
 

Oplossing van 
probleem 
 



Gaat minder lineair 

Probleemsituatie 
 

Reken/wiskundig 
probleem 
 

Reken/wiskundige 
uitkomst 
 

Oplossing van 
probleem 
 



Hoe probleemaanpak leren? 

• Aandacht voor alle fasen van probleemoplossen 

• Betekenis kunnen geven aan context/opgave 

– eerst alleen de context te laten zien  

– waar gaat het over? Wat zou de vraag 
kunnen zijn? Etc. 

• Heuristieken: maak een plaatje, bedenk een 
verhaal, probeer een getal, …….. 

• ‘Modelen’ – hoe doe je het zelf? Hardop denken, 
alle overwegingen erbij. 

 

 

 

 



vervolg 

• Na afloop stilstaan bij opgaven van het 
zelfde type 

– Andere context (rest hetzelfde, NB. kan niet 
altijd) 

– Andere getallen zelfde structuur 

– Andere presentatievorm (plaatjes <-> tekst, 
grafiek <-> tabel etc) 

NB.  
Stappenschema’s vooral bruikbaar voor 
algemene aanpak 



Stappen globaal 

• Waar gaat het over? 

• Wat is de vraag? 

• Wat weet ik al? Wat heb ik nodig? 

• Hoe ga ik het uitrekenen? 

- Berekening in stappen*-  

• Kan de uitkomst kloppen? 

• Heb ik de vraag beantwoord? 



FOUTEN-ANALYSE -  
WAT LEER JE ERVAN? 



Werk de opgaven uit 

1. maak de opgaven 

2. voorspel veelvoorkomende fouten 

3. (maak deze fout evt. zelf, is niet erg!) 

4. Bedenk een didactische aanpak (denk 
aan gebruik van modellen etc.) 







Aan leerlingen uit klas 
4 werd gevraagd wat 
hun favoriete 
smaak chocolade is. 
 
Hoeveel procent van 
deze leerlingen  
koos voor 
melkchocolade? 





Marieke maakt 
boeketten met  
2 tulpen,  
5 gerbera’s en 3 
rozen. 
 
Hoeveel van 
deze boeketten 
kan Marieke 
maximaal 
maken? 
 









VOORUITBLIK & HUISWERK 

Deel 5 



Laatste bijeenkomst 7 april 

 

• tips en trucs (en activiteiten) om lessen  
interessanter te maken – uitwisselen, ieder 
bereidt wat voor. Ook aandacht voor 
lesopzet en differentiatie hieraan 
gekoppeld 

•  Ieder legt een som uit op het bord alsof 
de rest de klas is. Mag eenvoudige 
opgave  zijn. 

 

 


