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Krant 





Programma 

1.  Terugblik en huiswerk 
2.  Kommagetallen 
3.  Meten 
4.  Huiswerk 



HUISWERK 
Deel 1 



Huiswerk	  

•  Neem	  een	  ‘echt’	  kommagetal	  mee	  

•  Zoek	  in	  je	  rekenmethode	  een	  las9ge	  opgave	  
met	  kommagetallen	  



KOMMAGETALLEN 
Deel 2 



Wat is makkelijker? 

•  6 x 25 
•  6 x 2,5 

•  4 x 15 
•  4 x 1,5 









Uit rekentoets 2F 



Waarom	  zijn	  kommagetallen	  zo	  
las9g,	  terwijl	  we	  ze	  in	  dagelijks	  
leven	  zo	  vaak	  tegenkomen?	  

bedenk twee redenen 



Opdracht	  

•  Welk	  getal	  ligt	  precies	  tussen	  2,9	  en	  2,11?	  

Alterna9ef:	  
	  Welke	  lengte(maat)	  ligt	  precies	  tussen	  2,9	  m	  
en	  2,11	  m?	  



moeilijkheden	  met	  kommagetallen	  

•  2,11 is groter dan 2,9 want 11 is groter dan 9 
 

•  0,09 opvatten als 9 tienden (of 9/10) 
 Oorzaak: asymmetrie om de komma 

 
 
 



Moeilijkheden	  (vervolg)	  

Spreek uit wat hier staat 2,435. 
Noteer verschillende manieren 

  
– Verschillende uitspraken kennen; 
– Samenhang tussen uitspraak en introductie 

kommagetallen;  
– Wees alert op uitspraken die begrip in de weg 

staan bijv. twee komma vierhonderdvijfendertig 



Moeilijkheden	  (vervolg)	  

•  Afronden	  
– Rond	  5,446	  af	  op	  1	  decimaal.	  	  

Foute	  aanpak,	  achteraan	  beginnen:	  5,446	  wordt	  5,45	  en	  
dat	  wordt	  5,5.	  
•  Oorzaak:	  geen	  inzicht	  in	  betekenis	  van	  afronden,	  en	  in	  
structuur	  van	  kommagetallen	  

– Bedenk	  hoe	  je	  een	  leerling	  uitlegt	  waarom	  dit	  fout	  
is.	  Doe	  dat	  op	  grond	  van	  begrip	  en	  niet	  door	  te	  
verwijzen	  naar	  ‘dat	  is	  nu	  eenmaal	  de	  regel’.	  



0,14	  +	  0,7	  

•  Trucje:	  maak	  aantal	  cijfers	  achter	  de	  komma	  
gelijk	  

•  Begrip	  (abstract):	  Expliciet	  rela9e	  leggen	  met	  
gewone	  breuken	  
	  	   	   	   	  van	  9enden	  moet	  je	  dan	  honderdsten	  maken	  
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0,14 + 0,7 

•  Begrip	  (model):	  gebruik	  getallenlijn	  

•  Begrip	  (concreet):	  	  
meetcontext	  bijv.	  	  
0,14	  liter	  +	  0,7	  liter	  is	  14	  cL	  +	  7	  dL	  
0,14	  meter	  +	  0,7	  meter	  is	  14	  cm	  +	  70	  cm	  
geld	  



Mogelijke	  oplossingen	  

•  Starten	  in	  meetcontext	  (ook	  geld)	  
•  Kommagetallen	  via	  herhaalde	  maatverfijning	  
•  Aandacht	  voor	  posi9ewaarden	  
•  ‘decimaal-‐per-‐decimaal-‐	  methode’	  

–  	  2,9	  meter	  is	  2	  meter	  en	  9	  decimeter	  
–  	  2,11	  meter	  is	  2	  m,	  1	  dm	  en	  1	  cm	  	  
NB.	  Helpt	  ook	  bij	  het	  inklemmen	  op	  de	  getallenlijn,	  
je	  kijkt	  ‘decimaal-‐voor-‐decimaal’	  





Ruimtevlucht 

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03127/ 



kale som met kommagetal 

•  15,15 : 3 = 

 
 
 
Gebruik geld  



contextsom met kommagetal 

Rekenwerk mag met rekenmachine 



Nog een 



schatten met kommagetallen 



boodschappen schatten 

 
 
 
 
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03128 



In rekentoetsen en COE 

•  Kommagetallen – kaal 
•  Kommagetallen bij geld 
•  Kommagetallen bij maten 
•  Kommagetallen bij grote getallen 
•  Kommagetallen als resultaat op rm 
 
Pas op met tijd! 



METEN 
Deel 3 





Belang	  van	  meten	  

•  Vrijwel	  alle	  getallen	  in	  dagelijks	  leven	  zijn	  
meetgetallen	  
– verpakkingen;	  9jd;	  geld;	  weerbericht	  

•  Veel	  dagelijkse	  handelingen	  hebben	  
betrekking	  op	  meten	  
–  Instellen	  apparaten;	  klokkijken	  

•  In	  de	  media	  (bijv.	  sport!)	  veel	  meetgetallen	  



Meten	  in	  po	  

•  Ordenen	  en	  vergelijken	  (zonder	  maten) 	  	   	   	   	  
	   	  groter	  –	  kleiner	  -‐	  even	  groot	  -‐	  lichter	  -‐	  zwaarder	  	  

•  Gebruik	  van	  natuurlijke	  maten	  
	  	  passen	  –	  handen	  –	  schoenen	  

•  Standaardmaten	  (metriek	  stelsel)	  
–  	   koppelen	  aan	  eigen	  meetreferen9es	  en	  referen9ematen	  
–  	   reconstruc9e	  
–  	  	  	  rela9es	  tussen	  maten	  via	  mee9nstrumenten	  
–  	   rela9es	  tussen	  maten	  en	  voorvoegsels	  -‐>	  metriek	  stelsel	  

•  	  Rekenen	  met	  maten	  
–  	  	  gebaseerd	  op	  begrip	  





Kern	  

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

•  Reconstruc9e	  van	  rela9es	  tussen	  maten,	  
	  vanuit	  bekende,	  veelvoorkomende	  rela9es,	  
	  in	  combina9e	  met	  de	  steeds	  terugkerende	  
voorvoegsels	  	  	  



Veelvoorkomend	  

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

•  Inhoud	  (vloeibaar)	  
	  kubieke	  meter	  -‐	  L	  –	  dL	  –	  cL	  –	  mL	  
kubieke	  decimeter	  =	  1	  liter	  

•  Gewicht	  
	  kg	  –	  g	  –	  mg	  
	   	   	  …….en	  de	  rela*es	  hiertussen………..	  	  





Voorbeeldopgave	  PO	  



voorbeeldopgave	  



Opgave 3F 



Liever	  niet	  alleen	  trapjes	  



Hoe leg je het uit? 

voorbeelden 



Voorbeeld	  1	  

	  Leerling:	  nu	  snap	  ik	  eindelijk	  hoe	  dat	  zit	  met	  
die	  nullen.	  Als	  ik	  moet	  omrekenen	  van	  cm	  
naar	  meter	  doe	  ik	  2	  nullen	  erbij,	  kijk:	  
1	  cm	  
	  
100	  cm	  =	  1	  m	  
	  

Hoe	  pak	  je	  dit	  aan?	  
	  
	  



Voorbeeld	  2	  

	  Ik	  snap	  dat	  nooit	  met	  vierkante	  meters	  en	  zo;	  
ik	  vergeet	  steeds	  hoe	  dat	  zit	  met	  die	  nullen.	  	  

	  
	  
Hoe	  ga	  je	  dit	  uitleggen?	  
Hoe	  geef	  je	  de	  leerling	  betekenisvol	  houvast?	  
	  
	  



Voorbeeld	  3	  

Oppervlakte	  dat	  is	  toch	  lengte	  keer	  breedte?	  
	  Mijn	  tafel	  is	  2	  meter	  lang	  en	  75	  cm	  breed	  dan	  
is	  de	  oppervlakte	  toch	  150?	  

	  
Wat	  doe	  je?	  
Kan	  dit	  antwoord	  ook	  goed	  zijn?	  



Voorbeeld 4 

•  Oppervlakte	  dat	  is	  toch	  lengte	  keer	  breedte:	  
Hoe	  kan	  een	  rond	  terras	  dan	  een	  oppervlakte	  
hebben?	  

	  
Wat	  ga	  je	  doen?	  



Voorbeeld	  5	  

•  Hoe	  kan	  een	  vierkante	  meter	  een	  rechthoek	  
zijn?	  

Bedenk	  en	  concrete	  ac9viteit	  om	  deze	  	  
misvahng	  te	  verhelpen.	  



Voorbeeld 6 

 
Wat gaat hier mis? Hoe help je deze leerling? 



HUISWERK 
Deel 4 



Huiswerk 
•  Lees Ballering over metriek stelsel 

•  Laat zien waar in jouw opleiding/sector een 
percentage voorkomt 


