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Programma 16 februari 

1. Huiswerk 
– Plannen met breuken  
– Voorbeelden kommagetallen 

2. Kommagetallen 
– Waar komen ze voor (nav huiswerk)? 
– Kommagetallen referentiekader en examen 
– Wat is er lastig aan kommagetallen? Didactiek 
– Leerlijn met voorbeelden 
– Kommagetallen voor zwakke rekenaars 

3. Vooruitblik en huiswerk 



Huiswerk 1 
plan: breuken uit de methode 

• Bekijk in je methode de hoofdstukken over 
breuken  
– Startrekenen deviant deel A hfdst 6 t/m 8 

• Maak een plan (gericht op zwakke rekenaars) 
– Wat doe je zeker wel? Waarom?  
– Wat doe je zeker niet? Waarom?  
– Vul je aan? Waarom? Eventueel: waarmee?  
– Volgorde? 
– ……… 



Huiswerk 2 

• Leerlijn kommagetallen 
– Verzamel en stuur ons: 

• voorbeelden van leerlingenwerk  
• Voorbeelden van lastige opgaven 
• Voorbeelden van lastig uit te leggen opgaven/stof 
• Voor beelden hoe/waar kommagetallen in de rest van 

de opleiding voorkomen (praktijk, KD en llb) 

 

 



Een vraag van Frans 

Ik vind het belangrijk om precies te weten wat 
studenten moeten kennen en kunnen om te 
voldoen aan niveau 2F.  
 
Referentieniveaus ……. niet eenvoudig bepalen 
wat wel en wat niet tot de verplichte stof 
behoort.  
Bestaan er schema's om een methode te 
ontleden in basis- en verdiepingsstof? 



 



Dick 





KOMMAGETALLEN  



Kommagetallenbingo 

• 0,8  
• 0,023 
• 0,09 
• 0,4 
• 0,875 
• 0,04 
• 0,6 
• 0,004 
• 0,9 
• 0,543 
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 0,91 
 0,457 
 0,1 
 0,4 
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 0,2 
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 0,6 

 



KOMMAGETALLEN 2F EN 3F 



2F en 3F 

• Niet apart benoemd 
• In kale sommen zonder rm 

– Eenvoudig (1F) 
– Kan handig rekenend 

• In contexten met rm 
– Altijd betekenisvol, dus meestal meetgetallen 
– Schatten is belangrijk 
– Interpreteren getallen op display 
– Afronden: wanneer en hoe? 

 



Kale sommen 

• 15,15 : 3 = 
 
 
 













Wat moeten ze kunnen? 

Wat is ervoor nodig? 
Wissel uit 



WAT IS ER LASTIG AAN 
KOMMAGETALLEN? 



Maak het practicum 

‘kommagetallen op eigen niveau’ 
Opgave 1, 2, 3 



DIDACTISCHE 
VRAAGSTUKKEN 



Opdracht vooraf 

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

• Leerling zegt: 2,10 
 

• Hoe komt dit? 
• Wat doe je? 



DIDACTISCHE VRAGEN 
CURSISTEN 



Eigen voorbeelden didactiseren 

Hoe zou jij het uitleggen? 



Lea 

• Wat ik heel moeilijk uitgelegd krijg bij mijn 
leerlingen is dat als er 4,5 staat dat je ook kan 
zeggen 4,50. Dat er achter de 5 zoveel nullen 
kunnen staan dat daardoor het getal niet 
groter word. Ze snappen echt niet dat 0,5 
hetzelfde is als 0,50. Als ik zeg dat moet je dan 
maar aannemen dan komen ze weer in de 
problemen bij de som: wat is groter 5,35 of 
5,036 want 36 is toch groter... 

Zie A4-tje 

Wat zou jij doen?  



Erik 

1. In Excel komma of punt 
2. Afronden: 5,947 = 5,9  maar 5,957 = 6,0 
3. 23,2259 x 26,9 =  komma verschuiven  

Wat zou jij doen?  



Bart 

(VOLGENS DEVIANT ZIJN DIT SOMMEN OP 
NIVEAU 2F)  
Voor niveau 1 en 2 heel lastig: 
 
• 4,9256 x 4,6523 = 

 
 
  

Wat vind je hiervan? 
Wat zou jij doen?  



Maud 

MW-werkboek (zonder rm) 
• 56,8 : 4 =      Bij deze som kan ik nog wel een context 

verzinnen, maar voor veel leerlingen blijft het 
kommagetal zelf te abstract. 
  
34,2 : 0,6 =   Bij deze som vind ik het lastig om een 
goede context te verzinnen en voor onze leerlingen 
is dit een som die geen inhoud heeft. Het getalinzicht 
ontbreekt en ze hebben geen idee wat er 
uitgerekend moet worden.  

Wat zou jij doen?  



Dorine 

• 0,012 
hoe benoem ik de cijfers en de uitleg hierbij 
0,012 is 12/duizendste, maar voor mijn gevoel 
is het 12/honderdste. 
 

Wat zou jij doen?  



Voorbeeld 1 

Feestje 
Je geeft een feestje en wilt daarvoor 100 blikjes 
fris kopen. De blikjes zitten in  
6-packs. Hoeveel sixpacks moet je kopen? 
 



Met rekenmachine 

Leerling zegt: ‘6 delen door 100’ 
Pakt rekenmachine en typt 100 : 6 
 
Schrikt van getal op display. 
 
 
Wat nu? 
 



Diagnosticerend onderwijzen 

Zorgverbredingscyclus: 
  Signaleren 
  Analyseren 
  Diagnosticeren 
  Handelen 
  



LEERLIJN EN VOORBEELDEN 
-VERPLAATST NAAR BIJEENKOMST 3- 

Als het misgaat: stapje terug in de leerlijn 



opdracht 

Bespreek in groepjes: 
Hoe zit het in Deviant? 

Welke keuzes maak je voor zwakke 
leerlingen? 

 
 



VOORUITBLIK EN HUISWERK 
Deel 4 



• 28 februari 
– Kommagetallen: leerlijn 
– Meten: didactiek en leerlijn 
– Organisatie onderwijs met/aan zwakke rekenaars 

huiswerk:  
lees de kwaliteitskaart: zwakke rekenaars in de 
bovenbouw po – wat zijn bruikbare tips voor 
mbo? 

• 8 maart  
– Verhoudingen (procenten): didactiek en leerlijn 
– Lesmaterialen en toetsen 
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