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EVEN DE KRANT 
deel 0 











Programma 16 februari 

1. Huiswerk 
– doen we bij punt 4 

2. Kommagetallen  
– Leerlijn met voorbeelden 

3. Meten 
– Didactische problemen 
– Leerlijn met voorbeeldem 

4. Zwakke rekenaars in de groep 
5. Vooruitblik en huiswerk 



KOMMAGETALLEN 
LEERLIJN EN VOORBEELDEN 

Als het misgaat: stapje terug in de leerlijn 



•Begrip en betekenis; 
•Bekende 
kommagetallen (geld, 
maten) vergelijken, 
ordenen; 
•Komma’s zetten 

 
•Analogie met rekenen met 
hele getallen 
•Bewerkingen betekenis geven 
•Veel aandacht voor schatten 
•Rekenwerk ook met RM 

•Maatverfijning in stappen van 
10 
•Relatie met decimale structuur 
•Uitspraak, notatie (in schema) 
•Ordenen (ook ‘kaal’) 
•(Voorvoegsels) 



• Betekenis van kommagetallen 
• Maatverfijning 

– Opbouw van kommagetallen 
– Kommagetallen plaatsen op getallenlijn 
– Vergelijken en ordenen van kommagetallen 
– positiewaarde 

• Hoofdrekenen met kommagetallen 
– Optellen en aftrekken 
– Vermenigvuldigen en delen 

• Cijferen met kommagetallen 
– Optellen en aftrekken 
– Vermenigvuldigen en delen 

kommagetallen 



Kommagetallen 

11 

Start: betekenis van kommagetallen 



Kommagetal als meetgetal 



Systematisch verfijnen 



Verfijnen: ruimtevlucht 



Kommagetallen zagen 



Oefening met aanvullen 



Vergelijken en ordenen  

Zet in volgorde van klein naar groot 
  
 € 3,07 - € 3,79 - € 3,17 - € 3,00 
  
 0,8 liter - 0,70 liter - 0,75 liter - 0,79 liter 
  
 1,5 kg - 1,48 kg - 1,46 kg - 1,475 kg 
  
 0,4 km - 0,39 km - 0,375 km - 0,45 km 
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Kommagetallen plaatsen op de 
getallenlijn 

 
 
 
 

2,15 - 2,28 - 2,42 - 2,75 - 2,94  
 

2 3    2,50 m 



Positiewaarde: maten 



Analogie  
metriek en decimaal stelsel 



Hoofdrekenen met 
kommagetallen 

 
 





Boodschappen schatten 



• Vermenigvuldigen: Welke manier? 
   7 x 9,8   = 
   6 x 10,3 = 
 20 x 0,45 = 
   8 x 2,12 = 
   6 x 2,4   = 
 10 x 1,35 = 
 
• Delen: 
   36,06 : 6     = 
        35 : 2,5   = 
    1,25 : 0,25 = 

Hoofdrekenen 



BEWERKINGEN MET 
KOMMAGETALLEN 



Problemen met bewerkingen 
met kommagetallen 

• Onbegrepen regels die door elkaar 
worden gehaald 
– Moeten de komma’s wel of niet onder elkaar? 
– Waar komt in het antwoord de komma? 
– Mag je de komma eruit schuiven? Hoe? 

 



optellen en aftrekken 

1,234 – 0,728 = 
 
Hoe doe je het zelf? 
Moeten leerlingen dit kunnen?  
Hoe? 
Onder elkaar? 
 
Maakt dit het anders: 1,234 kg − 0,728 kg = ……. kg 
 
 



4,6 x 1,25 

• Hoe doe je het zelf? 
• Wat moeten je lln kunnen? 

 
 



toepassing 
 
  
 Wat kost een zak met 0,762 kg appels van €1,20 per 

kilo ongeveer? 
 
 
Hoe doe je dit zelf? 
(Hoe) wil je dat je deelnemers dit doen? 



Basisschool manier 
 

Cijferend x en : met kommagetallen? 

som schatting Uitrekenen 
zonder komma 

antwoord 

  3,1  2,3= 
  4,1  3,8= 
5,35  4,4= 
   

3  2 = 6 
.............................
............... 

31  23 = 713 
.............................
............... 

7,3 
............... 
............... 



• Weten hoe ons decimale positiestelsel is opgebouwd met 
kommagetallen en de betekenis en waarde van cijfers en hun plaats 
in kommagetallen kennen  

• Met het hoofd vlot kunnen optellen en aftrekken met eenvoudige 
kommagetallen  

• Met het hoofd kunnen vermenigvuldigen met en kunnen delen 
door 10, 100 (en 1000) met eenvoudige kommagetallen 

• Globaal kunnen rekenen als controle voor gebruik van de RM 
(kunnen rekenen met kassabonnen) 

 

Wat moeten de zwakke rekenaars 
kunnen? (1F) 





Opdracht Deviant 

Bespreek in groepjes: 
Hoe ga je met deze pagina’s om? 

Wat laat je (zwakke lln) doen?  
En wat bespreek je? 

 



vragen 

• Moet het allemaal? 
• Gebruik je de uitleg? Waarom wel/niet? Pas je 

iets aan? 
• Welke aanpassingen doe je? 



 
Werkwijze 

  
• Maak uitleg betekenisvol 

– Bij kommagetallen: geld of meten 
 

• Selecteer opdrachten en dun uit  
– Gebruik referentieniveaus syllabus, examens 
– Beperk tot eenvoudige kommagetallen en ‘handig 

hoofdrekenen’ 
– Ga niet schriftelijk rekenen (cijferen) met 

kommagetallen 
 
 



DOMEIN METEN 
deel 2 



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 veel meetgetallen 



Meten in syllabus 2F en 3F 

• De kandidaat kent de notatie en betekenis van 
maten en kan deze interpreteren en 
gebruiken; kan maateenheden met elkaar in 
verband brengen en kan afmetingen of 
grootheden bepalen via afpassen, meten, 
schatten en berekenen. 







Didactische problemen 

en oplossingen 



Voorbeeld 0 

 Leerling: nu snap ik eindelijk hoe dat zit met 
die nullen. Als ik moet omrekenen van cm 
naar meter doe ik 2 nullen erbij, kijk: 
1 cm 
 
100 cm = 1 m 
 

Hoe pak je dit aan? 
 
 



Voorbeeld 1 

 
 
 
 

 
• Leerling zegt: ‘een kwart van 10 cm is 2,5 cm’ 

en tekent een vierkant van 2,5 cm bij 2,5 cm. 
• Wat doe je? 



Voorbeeld 2 

 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 3 

Oppervlakte dat is toch lengte keer breedte? 
 Mijn tafel is 2 meter lang en 75 cm breed dan 

is de oppervlakte toch 150? 
 
Wat doe je? 
Kan dit antwoord ook goed zijn? 



Voorbeeld 4 

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

 
Wat ga je doen? 

 



Voorbeeld 5 

• Hoe kan een vierkante meter een rechthoek 
zijn? 
 
 

Bedenk en concrete activiteit om deze  
misvatting te verhelpen. 



Voorbeeld 6 

 
Wat gaat hier mis? Hoe help je deze leerling? 



Voorbeeld 7 

Leerling heeft probleem met rekenen met tijd. 
 
 





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 





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 – cm – mm    

• Inhoud (vloeibaar) 
 kubieke meter - L – dL – cL – mL 

• Gewicht 
 kg – g – mg 
 
   …….en de relaties hiertussen………..  





Voorbeeldopgave PO 

 



voorbeeldopgave 



Liever niet alleen trapjes 



Meten in syllabus 2F en 3F 

• De kandidaat kent de notatie en betekenis van 
maten en kan deze interpreteren en 
gebruiken; kan maateenheden met elkaar in 
verband brengen en kan afmetingen of 
grootheden bepalen via afpassen, meten, 
schatten en berekenen. 



ZWAKKE REKENEAARS IN DE 
GROEP 



kwaliteitskaart 

• Maak top 3 van tips 
• Wissel uit 
 
• Komen tot top 5 van hele groep 
• Die bespreken 



1. Stel toetsbare 
minimumdoelen vast 

2. Blijf instructie geven 
3. Blijf dagelijks 

rekenonderwijs geven 
4. Gebruik rekensituaties 

uit leefwereld 
5. Voorkom lang 

zelfstandig werken 
6. Onderhoud rekenen tot 

100 en automatisering 
7. Maak keuze voor 

strategie (kolomsgewijs 
of cijferen) 
 

8. Niet schriftelijk met grote 
- of kommagetallen 

9. Ruim aandacht aan 
meten, geld, grafieken 

10. Bij bkpv elementair 
getalbeprip niet 
bewerkingen 

11. Aansluiting in het oog 
12. Repareren en 

onderhouden in 
vervolgtraject 

13. Goede overdracht 
 
 



Differentiatie binnen de les 

• PO-model (met verlengde instructie) 
– Klas in 2 of 3 groepen 

 

• Groepswerk 
– Homogeen of heterogeen? 

 

Denk ook aan pre-teaching 
 

 





Via opgaven 

• Verwerkingsopgaven op verschillende niveaus 
aanbieden (vooraf selectie maken) Bijv. 
– Alleen 50%, 25%, veelvouden van 10%  
– Alle percentages 

• Open opgaven met natuurlijke (inherente) 
differentiatie 

• Deelnemers selectie laten maken uit opgaven 
 



 



VOORUITBLIK 
Deel 4 



Laatste keer 8 maart  

• Verhoudingen (procenten): didactiek en 
leerlijn 

• Lesmaterialen (methodes en aanvullend 
materiaal) en toetsen 

• Differentiatie (kwaliteitskaart)  en hoe doe je 
dat met Deviant/rekenblokken/ etc. 
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