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Programma

1. Opzet
2. Product	van	deze	cursus
3. Thema	1:	Leerlijnen	en	breuken
4. Thema	2:	Methode	en	getallen
5. Huiswerk



OPZET
deel	1



deelnemers



Vijf	bijeenkomsten	(4	+	1)



PRODUCT
2



Opzet

• Basiscursus

Aanbod	+	huiswerk

• Proeftuin	Vervolg

Aanbod	+	huiswerk
Enkele	eigen	producten

• Proeftuin	Expert

Je	maakt	nu	een	
beschrijving	voor	het	
nieuwe	seizoen	van	hoe	jij	je	
rekenlessen	wilt	inrichten.

Dit	mag	met	je	team.



Producten	– proeftuin	vervolg

www.fi.uu.nl/publicaties/subsets/novianijmegen/



Activiteit	1	- visie

• Vul	de	vragenlijst	in
Hoe	belangrijk	vind	je	de	uitspraken	voor	jouw	
(ideale)	rekenonderwijs?
1	=	helemaal	niet	belangrijk/sterk	oneens
5 =	heel	belangrijk/sterk	eens

• Wat	neem	je	mee	vanuit	de	
basis/proeftuin_vervolg?



Activiteit	- doorlopend

• Maak	een	plan	voor	je	rekenonderwijs	in	
seizoen	2016-2017
– Hoe	doe	je	het	nu?
– Wat	wil	je	houden	en	wat	wil	je	veranderen?
– Waarover	twijfel	je/wil	je	uitzoeken?
– Welke	vragen	heb	je?
– Per	keer	een	specifiek	domein/thema	invullen



Onderwerpen
• Methodegebruik	en	andere	materialen
• Lesopbouw
• Volgorde	domeinen
• Toetsing	en	beoordeling
• Rol	drieslag	functioneel	rekenen/rekenbewust	
vakonderwijs

• Groepering	van	leerlingen	(indeling	van	klassen,	
differentiatie,	e.d.)

• Remedial	teaching
• ………….



THEMA	EN	REKENINHOUD
deel	3



Thema	en	rekeninhoud

Leerlijnen	en	de	methode
• Leerlijn
• Methode

Getallen/breuken
• Breuken
• Getallen



www.rekenlijn.nl



LEERLIJN	BREUKEN



www.rekenlijn.nl



Waarom	breuken	in	deze	cursus?

• Maatschappelijk	weinig	
voorkomend

• Moeilijk	
• Nut	is	onduidelijk
• Wat	wel	en	niet	moet	is	
onduidelijk

• Wordt	weinig	getoetst

• Concreet	leerlijntje
• Eigen	niveau
• Verduidelijking	
handelingsmodel

• Keuzes	nodig	voor	
zwakke	rekenaars



Contexten en	modellen

Bron van	breuken
ontwikkeling van	strategieën
ondersteuning van	aanpak

betekenisgeving



Eerlijk delen
Vijf kaassoufle’s delen met zijn zessen. Hoeveel krijgt ieder?
NB. Los op met een tekening.



Meten
Met	stroken van	“een voet”	
kunnenwe	voorwerpenmeten.

Bijvoorbeeld de boekenkast.

De breedte is 2 “voet” en een deel van een voet. 
1 1 .

.

“een voet”



Conclusie

• Eerlijk delen leidt tot	het	benoemen van	stukken
kleiner dan een hele.	

• Meten leidt tot	benoemen van	gedeelte van	een
eenheid

• Voor het	benoemen hebben we	breuken nodig.



Verschijningsvormen van	breuken
relatief en	absoluut

3/4 deel van een kaassouflé ( 
3/4 als 3 van de 4 delen)

als deel van een hoeveelheid

als maat de (hele) fles bevat 3/4 liter 
(we zien een heel en toch is het 3/4 l.)

als deel van een geheel

3/4 deel van 8 taartjes
(we zien 3/4 als 6 helen)

als verhouding 3 op de 4 dragen een bril
(3/4 als verhouding 3 op 4)

als resultaat van een
verdeling

3 gedeeld door 4 is (hier) 3/4
(3/4 als uitkomst van een deling)

als getal Los op: 
3/4 + 3/4 =

3/4 los van een context, als formeel getal



Contexten en	modellen

Ter ondersteuning van	het	rekenenmet	
breuken

en
roepen (eigen)	strategieën op



Breuken	in	contexten

• 7	blikjes
• ¾	blikjeper	dag
• Hoe	lang kan het	baasje wegblijven?
• Noteer verschillendeoplossingswijzen.



Oplossingen



15	1/2	x	17	1/2
Ik	heb	15	1/2 uur	gewerkt.	
Ik	krijg	17	1/2 guldenper	uur.







Niveaus van	handelen

Handelingsmodel



Niveaus	van	oplossen

Context

Hoeveel flesjes
zitten in 1/3  
kratje?

Model

Hoeveel flesjes
zitten in 1/3  
kratje?

Som (formule)

Hoeveel flesjes
zitten in 1/3  
doos?

Naar Remelka

1/3  deel van 12 is ?
1/3  x 12 =



Tips	– voor breukenopgaven

• Kan je	een plaatje maken (visualiseren)?
• Helpt een breukenstrook?
• Kan je	overgaan op	decimale getallen?
• …….



Kerndoelen	basisonderwijs
1.    De leerlingen weten dat aan een breuk en een decimale breuk op verschillende 
manieren betekenis kan worden gegeven. 

2.    De leerlingen kunnen breuken en decimale breuken op een getallenlijn 
plaatsen. 

3.    De leerlingen kunnen in eenvoudige toepassingssituaties, met gebruikmaking 
van modellen, eenvoudige breuken en decimale breuken vergelijken, optellen, 
aftrekken, delen en vermenigvuldigen, en kunnen schattend rekenen door de 
uitkomst globaal te bepalen. 

4.    De leerlingen begrijpen het verband tussen verhoudingen, breuken en 
decimale breuken, en kunnen breuken in decimale breuken omzetten, ook met de 
rekenmachine.



Breuken
‘halve aardbei’

• Aangeven van	
breuken in	deel-
geheel situaties en	in	
meetsituaties

• Aanvullen tot	hele
• Vergelijken

• Vergelijken en	ordenen
• Breuken plaatsen op	

getallenlijn
• Gelijkwaardigheid

(strook,	cirkel,	lijn)
• Berekeningen met	

breuken:	3/4	deel van	€
120,-

• Vanuit meten m.n.	
basale relaties 0,25	l.

• Evt omzetten met	rm
• 1F	contextgebonden en	

ondersteund met	modellen
• 1S	ook

standaardprocedures



Breuken	nieuwe	syllabus

• Eenvoudige	veelvoorkomende	breuken	met	
noemer	2,3,4,5,10	 (3F	ook	noemer	8)

• Eenvoudige	bewerkingen	met	gelijknamige	
breuken	(kaal	en	in	context)	

• Een	deel	nemen	van	een	geheel	getal	
– Bijv.	‘tweederde deel	van	120’	of	‘2/3	x	120’

• Geen	formele	procedures	voor	de	
basisbewerkingen	met	breuken	in	de	
F-niveaus



Breuken

Ontwerp een	leerlijn,	m.b.v.:
• kaartjes met	opgaven	uit	boek/toets
• kennis	over	2F/3F	(wat	wel,	wat	niet)
• kennis	van	je	huidige	methode
• kennis	van	je	eigen	doelgroep



METHODE	EN	GETALLEN	
deel	4



Domein	Getallen	anders	
gepositioneerd

Er	zijn	twee	‘extreme’	standpunten	over	het	onderwijzen	van	
getallen	en	bewerkingen.

1. Het	domein	getallen	gaat	vooraf	aan	de	overige	domeinen	
en	wordt	afzonderlijk	geoefend

2. Het	domein	getallen	wordt	verspreid,	het	krijgt	betekenis	
binnen	de	andere	domeinen	en	wordt	daar	ook	geoefend.	

Verzamel	argumenten	om	elk	van	de	standpunten	te	
onderbouwen.		Wissel	uit	in	je	groep.







HUISWERK
deel	5



Huiswerk	voor	25	mei

• Maak	een	eerste	opzet	(1	A4)	voor	het	plan	
voor	je	rekenlessen/jouw	taak	voor	volgend	
jaar

• Inhoudelijk:	neem	in	die	opzet	in	ieder	geval	
mee	hoe	je	Getallen	(en	breuken)	gaat	
aanpakken.	

• Zet	deze	in	de	dropbox	in	je	eigen	map
• Lees	artikelen	van	Bronja	Versteeg	en	Koeno	
Gravemeijer






