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• 1 league is …. miles
• 1 mile is ….. furlongs
• 1 furlong is …. chains
• 1 foot is ….. inches

• 1 yard is …… inches
• 1 league is ….. yards

• 1 foot is …… yard
• 1 inch is …… chain



Programma

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



TERUGBLIK EN HUISWERK
Deel 1



Proeftuin

• Dicht bij eigen praktijk en vragen 
• Huiswerk – uitvoeren in de praktijk
• Uitmondend in een of meer producten

– Lessen of lesactiviteiten
– Materiaal (werkbladen, opdrachten, toetsen)
– Lesopzet
– Leerlijn
– …......



Vorige keer

• Getallen centraal
– Getalkennis
– Handig en verstandig hoofdrekenen
– Beetje breuken 

• Betekenis geven: Ik verdeel 4  1/2   liter saus over 
flesjes van ¼ liter. Hoeveel flesjes kan ik vullen?  



Huiswerk
Breuken:
• Vergelijk breuken in syllabus met breuken in jouw 

rekenmethode. Maak plan van zwakke rekenaars.
Getallen
• Hoe en wanneer (vorige keer gedaan)
• hoofdrekenactiviteit

Korte uitwisseling



Huiswerk	– kommagetallen	en	meten

Ter voorbereiding op de tweede bijeenkomst:

• Zoek een opgave over meten en/of kommagetallen uit 
methode of toets waarvan jij weet dat deze moeilijk is (of 
moeilijk uit te leggen is)

Komen straks aan bod!



KOMMAGETALLEN
Deel 2







Opdracht

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

Alternatief:
Welke	lengte	maat	ligt	precies	tussen	2,9	m	
en	2,11	m?



moeilijkheden	kommagetallen

• 2,11 is groter dan 2,9 want 11 is groter dan 9
– Oorzaak: betekenis van decimalen negeren
– Oorzaak: uitspraak als 2 komma 11

• 2,546 is groter dan 2,6 want getal is langer
– Oorzaak: betekenis decimalen negeren

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

• 4,447 afronden op 4,5
– Oorzaak: blind zonder begrip (en onjuist) toepassen regel



0,14	+	0,7

• Trucje:	
maak	aantal	cijfers	achter	de	komma	gelijk

• Begrip	(formeel/abstract):	
Expliciet	relatie	leggen	met	gewone	breuken

van	tienden	moet	je	dan	honderdsten	maken

• Begrip	(model):	
getallenlijn	met	sprongen

• Begrip	(concreet):	
geld	of	maten:	0,14	liter	+	0,7	liter	is	14	cL +	7	dL

10
7

100
14

+



bespreek

• Leerlingen vinden het moeilijk om komma 
getallen met elkaar te vermenigvuldigen 0, 
35 x 0,65

• Moeten ze dit kunnen 
– Met rekenmachine?
– Zonder rekenmachine?



Moeilijk ?

• In mijn toets die ik ga geven heb ik wel 
nog 1/8 als decimaalgetal gevraagd. Ik 
heb ze uitgelegd dat het de helft is van ¼ . 
Waarmee ze het zouden kunnen. Maar dat 
zou wel eens te hoog gegrepen kunnen 
zijn.



Tips

• Bij kale opgaven zonder rm: 
– Leer leerlingen: ‘maak er geld van’

• Getalkennis en –begrip
– Aandacht voor schatten en afronden (rm)
– Welk getal is dichtbij? Getallenlijn!
– Werken met miljoen & miljard als maat

• Weinig tijd aan rekenprocedures besteden



METEN
Deel 3



• 1 league is …. miles
• 1 mile is ….. furlongs
• 1 furlong is …. chains
• 1 foot is ….. inches

• 1 yard is …… inches
• 1 league is ….. yards

• 1 foot is …… yard
• 1 inch is …… chain



Belang	van	meten

• Vrijwel	alle	getallen	in	dagelijks	leven	zijn	
meetgetallen
– verpakkingen;	tijd;	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	meetreferenties	en	referentiematen
– reconstructie
– relaties	tussen	maten	via	meetinstrumenten
– relaties	tussen	maten	en	voorvoegsels	->	metriek	stelsel

• Rekenen	met maten
– gebaseerd	op	begrip



Voorbeeldopgave	PO



Wat moeten ze kunnen?
• 1 m = …....... dm

• 150 ml = ........ l

• 0,5 kg = .......... g

• Noem iets wat ongeveer 
1 m lang is

• Noem iets wat ongeveer 
1 ml is

• Ik weet: 1 m = 100 cm. 
Wat weet jij over maten?



Kern

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

• Reconstructie	van	relaties	tussen	maten,
vanuit	bekende,	veelvoorkomende relaties,
in	combinatie	met	de	steeds	terugkerende	
voorvoegsels	



Veelvoorkomend

• Lengte
km	– m	– (dm)	- cm	– mm

• Inhoud	(vloeibaar)
kubieke	meter	- L	– dL – cL – mL
kubieke	decimeter	=	1	liter
kubieke	meter	=	1000	liter

• Gewicht
kg	– g	– mg

…….en	de	relaties	hiertussen………..





Helpt	dit?



voorbeelden

Hoe leg je het uit?



Lastig in de praktijk

• Een inschatting maken van de inhoud of 
lengte.

• Berekeningen met schaal. 



Moeilijke opgave - snelheid

• Julian fietst met een gemiddelde snelheid 
van 4 m/s. Hoeveel seconden doet Julian 
over een afstand van 180 m?

• Verhoudingsprobleem of meetprobleem?



lastig

• Een bekertje ijs  voor één persoon bevat 
0,2 liter.

• Is een grote bak met ijs van 4 liter genoeg 
om 24 leerlingen een gevuld bekertje te 
geven?





Voorbeeld	

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 

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

Wat	ga	je	doen?



Tips

• Referentiematen
– Voorstelbaar maken van maten

• Metriek stelsel
– Voor zwakke rekenaars beperken tot 

veelvoorkomende relaties
– Geen volledige trappetjes

• Oppervlakte– en inhoudsmaten 
omrekenen
– mbv tekeningen, geen trapjes en nullen



Liever	niet	alleen	trapjes



HUISWERK
Deel 4



Huiswerk
Verwerking
• Lees Ballering over metriek stelsel
• Leg aan enkele van je leerlingen/studenten 2 

verschillende representaties van het metriek 
stelsel voor en vraag wat ze er van vinden

Voor volgende keer
• Zoek of bedenk een activiteit/werkvorm 

waarmee je de voorkennis van je 
leerlingen/studenten op het gebied van 
procenten kan vaststellen.
Neem deze mee


