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Programma

1. Huiswerk: lesideeën
2. Opbouw van een les
3. Nazorg en evaluatie



HUISWERK
deel 1



Lesidee







Rekenen met schaal op een wegenkaart 
(willy)

Op een kaart staat in de legenda op welke schaal deze kaart is getekend. 
Bijvoorbeeld 1 : 250.000  of 1 : 500.000

Dat betekent in het eerste geval dat alles op de kaart 250.000 x zo groot is en 
in het tweede geval alles 500.000 x zo groot.



Ik heb een wandelroute kaart 
met de schaal 1 : 25.000

Op die kaart meet ik 12 cm afstand op een 
wandelroute.

Hoeveel kilometer is dat lopen?

Maak een tabel!



Ik heb een wandelroute kaart 
met de schaal 1 : 25.000
Op die kaart meet ik 12 cm afstand op een wandel-

route. Hoeveel kilometer is dat lopen?
Maak een tabel!

Afstand op de kaart   |        1 (cm)         |      12 (cm)     .
werkelijkheid              | 25.000 (cm)     |  300.000(cm)

- x 12 à
25.000 x 12 = 300.000 cm  LET OP!
300.000 cm = 3000 m = 3 km , dus 3 kilometer wandelen.



Rekenen met Schaal
Bedenk schaal is 1 : ……….

Op welke schaal is de modelauto 
gemaakt?



De lengte van de auto is in werkelijkheid 499,5 
cm

De lengte van het schaalmodel is 277,5 mm.
• Maak een tabel bij de tekening en de maten.

499,5 cm

277,5 mm



Zet eerst de gegeven maten is dezelfde soort!
499,5 cm = 4995 mm  en 277,5 mm

Schaalmodel     | 277,5 mm |   1        .
Werkelijkheid   |  4995 mm |

:277,5à

4995 : 277,5 = 18              dus de schaal is 1 : 18



Verhaaltjes sommen maken 
(Milou) 

• - Werk zelfstandig.
• - Bekijk 1 of meerdere folders.
• - Maak 4 verhaaltjes sommen bij de informatie uit de folders.

• - Klaar: wissel je sommen uit met je buurman/vrouw.
• - Maak de sommen.
• - Bespreek de sommen in 2-tallen na. 



Voorbeeld

• Je bestelt een jurkje van 
€35,00 en een vestjes van 
€15,00 voor je kleine nichtje bij 
Zalando. Hoeveel moet je 
betalen als je gebruik maakt 
van de kortingscode? 

• Klaar:
• Rekenen Got-it



nus



Rekenopdracht	TML4V1a	

Maak	groepjes	van	3.	

Namen	groepsleden:	Schrijf deze	op	je	opdrachtblaadje

Opdracht:	
Maak	een	plattegrond	van	het	ROC	gebouw	aan	de	Energieweg	op	
schaal	1:125.	



Deelopdrachten:	
• Per	groepje	wordt	een	deel	van	het	gebouw	opgemeten.
• Zet	de	gemeten	waarden	met	een	naam	in	een	tabel	of	in	een	schets.
• Reken	de	gemeten	waarden	om	naar	schaalwaarden	en	zet	deze	in	

dezelfde	tabel.
• Tekenen	een	plattegrond	op	schaal.
• Voeg	de	(deel)	plattegrond	bij	de	andere	plattegronden	en	kijk	of	ze	

passen.
• Als	de	plattegronden	niet	op	elkaar	aansluiten,	kijk	dan	waar	de	

afwijkingen	zitten.



Meten:
Meet	m.b.v.	een	meetlint	of	touw.	Als	je	geen	meetlint	hebt	kun	je	dit	
lenen	in	de	werkplaats	of	in	het	magazijn.	Zolang	de	voorraad	strekt.
Muren,	wanden,	posities	van	gebouwonderdelen	meet	je	op	en	zet	deze	
in	een	tabel	of	op	een	schets.	Maten	worden	volgens	de	schaal	(1:125)	
omgerekend	en	in	dezelfde	tabel	of	schets	gezet.	

Tekenen:	
Schaalmaten	worden	m.b.v.	linialen	of	tekendriehoeken	op	een	vel	
papier	(A2	of	A3)	gezet.	De	tekening	moet	netjes	en	overzichtelijk	zijn.



Duur	van	de	opdracht:	
3	lessen.		1	les	opmeten,	1	les	maten	omrekenen	en	eerste	opzet	
maken,	1	les	afmaken	en	inleveren.
Het	personeel	is	van	jullie	activiteiten	op	de	hoogte	gesteld.	Verstoor	de	
lessen	niet	en	houd	je	aan	de	veiligheidsvoorschriften.
Als	iedereen	dat	wil,	kan	er	nu,	woensdag,	2	uur	aan	gewerkt	worden	en	dan	vervalt	vrijdag	het	8ste uur.

Materiaal:
Meetlinten,	linialen,	latten,	touw,	potloden,	lijm,	plakband,	A2,	A3	en	A4	
vellen	



Beoordeling: 
Omrekening moet goed zijn, tekening correct en netjes, onderdeel 
moet aansluiten op rest van de tekeningen. Individuele 
omrekeningen juist.

Het te meten onderdeel.
Gebouw A buitenkant. Geel gemarkeerde zijden, in- en 
uitspringende onderdelen en alle in- en uitgangen.



Volgende week toets over 
schalen.
• Kunnen omrekenen van werkelijk naar 

schaal en van schaal naar werkelijk.
• Opmeten van werkelijk en tekenen op 

schaal
• Opmeten op schaal en omrekenen of 

tekenen naar werkelijk. Waar is mijn tas?? 
Daar achter je bierr



= 0,1 mm









OPBOUW VAN EEN LES
deel 2



lesopzet

Wissel uit: 
Hoe ziet (de opbouw van) jouw 

doorsnee rekenles eruit?



lesopzet

Wat gaat goed?
Waar loop je tegenaan?



Opbouw van een instructieles
Startactiviteit (5 minuten)

Interactieve instructie (15 minuten)

Introductie van de opgaven (5 minuten)

Zelfstandig werken 
(grote groep) 
(30 minuten)

Verlengde instructie 
(kleine groep)
(10 minuten)
Zelfstandig werken 
(20 minuten)

Gezamenlijke afsluiting (5 minuten)



Aandachtspunten

• Wat doe je al? 
• Wat is lastig?



NAZORG J EN EVALUATIE
Deel 3



Nazorg

• Wat kwam er langs in 10 bijeenkomsten?
• Cursuswebsite blijft beschikbaar
• Materialenoverzicht voor vmbo en mbo 

beschikbaar
• Jullie zijn opgenomen in de maandelijkse 

informatiebrief



• basiscursus
– Referentiekader

rekenen
– Rekendidactiek

basisschool
– Rekendidactiek 2F en 

3F
– Drieslag rekenen en 

methodegebruik
– Toetsen

• vervolg proeftuin
– Domein getallen (o.a. 

breuken)
– Domein getallen (o.a. 

kommagetallen)
– Verhoudingen (o.a. 

procenten)
– Meten/meetkunde, 

Verbanden
– Eigen materiaal, 

afronding









Rekentips



Invullen evaluatieformulier

Succes!



Succes!


