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Programma 

1.  Meetkunde 
2.  Verbanden 
3.  Huiswerk laatste keer 



MEETKUNDE 
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Wikipedia	  



Opdracht – deel 1 

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

•  Waar ligt het Noorden? 



Opdracht - deel 2 

•  Ik tel straks  tot 3, op 3 wijs je naar het 
Noorden. 

•  Overleg met zijn 2-en hoe je te werk bent 
gegaan en corrigeer eventueel je 
antwoord. Je mag nu gebruik maken van 
hulpmiddelen. 



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 



Welke namen/begrippen ken 
je? 

Maak lijst en sorteer samen met 
buur 



vaktaal 
•  vierkant 
•  lengte 
•  rechte hoek 
•  parallellogram 
•  diagonaal 
•  cylinder 
•  straal 
•  graden 
•  trapezium 
•  pi 
•  pyramide 
•  prisma 
•  loodrecht 
•  bol 
•  ribbe 

dagelijkse taal 
•  rondje 
•  blok 
•  schuine lijn 
•  evenwijdig 
•  haaks 
•  afstand 
•  inhoud 
•  windrichting 
•  snelheid 
•  oppervlakte 
•  punt 
•  volume 
•  rondje lopen 
•  boven/onder 
•  links/rechts 



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	  



Routes	  

•  Teken	  (zonder	  woorden)	  route	  van	  
Campusbaan	  naar	  Technovium	  

	  
•  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	  









Kern	  F	  
	  alles	  in	  func@onele	  situa@es	  

•  veelgebruikte	  meetkundige	  begrippen	  en	  
namen	  	  

•  eenvoudige	  werktekeningen,	  plaPegronden,	  
foto’s,	  beschrijvingen	  

•  3D	  objecten	  en	  de	  2D	  representa@es	  	  
•  lengte,	  omtrek,	  oppervlakte,	  en	  inhoud	  



VERBANDEN 
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Huiswerk 

 
•  Zoek een verband in jouw praktijk en laat 

deze zien (een grafiek, een tabel, een 
eenvoudige formule).  

•  Laat zien dat dit verband relevant is voor 
de studenten. 





kern 

Het gebied Verbanden gaat over het 
omgaan met tabellen, grafieken, formules en 
vuistregels waarin patronen of verbanden 
weergegeven kunnen zijn.  
 
In het vo zit dit onderwerp op het grensvlak 
van de subdomeinen algebra en 
informatieverwerking & statistiek.  
 
 



Algebra/functies 









Statistiek/informatieverwerking 



Overlap met Taal 

•  Informatie achterhalen in informatieve en 
instructieve teksten, waaronder schema’s, 
tabellen en digitale bronnen  

 
 
 



Func@onele	  aspecten	  van	  verbanden	  	  

•  Diverse	  soorten	  grafieken	  en	  diagrammen	  
interpreteren	  (bv	  krant);	  

•  Tabellen	  gebruiken	  (zowel	  aflezen	  als	  
interpreteren);	  

•  Vuistregels	  gebruiken	  –	  vaak	  als	  
rekenvoorschrid.	  	  



ac@viteit	  

•  In	  examens	  is	  verbanden	  vaak	  verweven	  met	  
andere	  domeinen	  	  

•  Bekijk	  de	  opgaven	  
– Gaat	  het	  om	  tabel,	  grafiek	  en/of	  formule?	  
– Welk(e)	  ander(e)	  domein(en)	  spelen	  een	  rol	  bij	  
deze	  opgave?	  



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 



HUISWERK EN VOORUITBLIK 
3 



Huiswerk 

•  Overdracht/leerlijn vmbo-mbo 

•  Drieslag rekenen vmbo/mbo 


