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EVEN DE KRANT 
deel 0 



Programma 8 maart 

1. Huiswerk – zwakke rekenaars 
– top 3 

2. Keuzes maken in de rekenmethode 
– Procenten 

3. (Aanvullend) lesmateriaal  
– Een overzicht 

4. Evaluatie 



ZWAKKE REKENAARS 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 
 
 



KEUZES IN DE METHODE 
Deviant 
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Formele relaties en bewerkingen 
(formules-rekenvaktaal- getalnetwerken)  
Bv 4x 1/3 = 

Voorstellen - schematiseren  
(representeren van de werkelijkheid  
aan de hand van denkmodellen) 

Voorstellen - concreet 
(weergeven in concrete afbeeldingen van de 
werkelijkheid) 

“Werkelijkheidssituaties” 
(doen – inleven- informeel handelen) 

handelingsmodel 
“Rekenen is begrijpen, voorstellen en verbinden” 



driehoeksmodel 





procenten 

• Oriëntatie en ankerpunten 
– Waar komen ze voor? Betekenis?  

– Wat weet en kun je al? 

• Visuele modellen en procenten als operator  
– Relatie met ankerbreuken ‘deel van’ 

• Rekenen met eenvoudige %   

• Op weg naar 1%-regel 

• Van verhoudingen naar procenten 

• Procenten als vermenigvuldigfactor 
– Relatie met kommagetallen 

 
 







opgave 

Je koopt een TV.  
De normale prijs is €250 excl. 19% BTW.  
Er is nu een aanbieding: je krijgt 25% korting. 
 
 
De verkoper vraagt wat je liever wilt: eerst de 
BTW erbij en dan de korting eraf of andersom 
 



Opdrachten Deviant 

Introductie 
Opgaven 

uitleg 



kader 

• Onderwerp procenten 
 

• H16 en H 17 in samenhang zien als een geheel 
 

• Opgaven 1F en 2F ook zien als en geheel 
 

 Wat voor keuzes maak je? Waarom en hoe? 



introductie 

• Bekijk de introducties van H16 en 17 
– p.241 t/m 244 en p. 257 t/m 260 

 
Wat doe je hiermee?   
Hoe introduceer je procenten? 

 



opgaven 

• Blader door H.16 en 17 
– Welke opgaven vind je nuttig, toegankelijk, zinvol 

aan het begin (voor zwakke rekenaars) 
 

– Kies 3 opgaven die je zeker zou doen (die je nuttig 
vindt)  

– Kies er 2 die je zeker niet zou doen (die je niet 
nuttig vindt) 



uitleg 

• Bekijk globaal alle uitleg (gele vakken) in h.16 
en h. 17 
Pagina’s: 249; 251 t/m 253; 265 t/m 267; 268 t/m 
271; 276; 278 t/m 280. 
 
– Wat vind je ervan? 
– Hoe ga je ermee om in de les? 



vragen 

• Gebruik je de uitleg? Waarom wel/niet? Pas je 
iets aan? 

• Alle opgaven?  
• Welke keuzes en aanpassingen? 

– Voor zwakke rekenaars 
– Voor sterke rekenaars 
– Vanuit referentiekader 
– Vanuit didactisch oogpunt 
– …… 



Zwakke leerlingen en % 

• aandacht voor begrip en echte situaties 
• met mooiere getallen en percentages 
• ondersteuning via strook (en tabel) 
• kleine denkstappen  
• na een periode van begripsvorming gebruik 

van de zakrekenmachine voor het rekenwerk.  
 
Zie ook uitgedeelde tips (kwaliteitskaart) 



Zes soorten opgaven 

• Deel-geheel vragen: 3 typen 
– Hoeveel is 5% van 200? 
– 3 van de 25 lln zijn ziek. Hoeveel % is dat? 
– 0,5% van spaargeld is €10,- . Hoeveel spaargeld? 

• Toe- en afnamevragen: 3 typen 
– 3% rente op €250,-. Welk bedrag na 1 jaar? 
– Incl 6% btw €25,00. Hoeveel excl. btw? 
– Prijs verhoogd van € 20 naar € 25. Met hoeveel 

%? 



MATERIALEN 



Diverse rekenmethodes mbo 

• Deviant 
• Rekenblokken (Malmberg) 
• Gecijferd (APS e.a.) 
• Nu rekenen (Noordhoff) 
• Rekenpraktijk (edu’actief) 
 
• Negen/twee (NCB uitgeverij) 

 



algemeen 

 



criteria 

• Inzetbaar in losse rekenlessen of praktijk? 
• Papier of digitaal? 
• Welke didactiek?  
• Opbouw volgens leerlijnen? 
• Flexibel inzetbaar, bijv modulair of niet? 
• Aanvullende materialen? Differentiatie? 
• Sectorgerelateerd of –specifiek of 

generiek? 
• …. 



adviezen 

• Formuleer met je team criteria 
• Nodig uitgevers uit of ga naar ‘markt’ 
• Vraag beoordelingsexemplaar of proeflicensie 
• Informeer naar aanvullende materialen en 

diensten 
 



Aanvullend lesmateriaal 

web 



Speelse oefeningen 

• Rekenweb: http://www.rekenweb.nl 
 

http://www.rekenweb.nl/�


klassikaal oefenen 

• Zoefi:  http://www.fi.uu.nl/zoefi/ 
 

 

http://www.fi.uu.nl/zoefi/�


Basaal onder 1F volwassenen 

• ff rekenen (in ontwikkeling): 
http://www.ffrekenen.nl 
 

http://www.ffrekenen.nl/�


Dagelijkse oefenwebsites 

• www.beterrekenen.nl 
• www.rekenbeter.nl 
• www.rekenapk.nl 
 

TiP 
Doordenkers van 
Rekenbeter.nl bundelen 
voor sterke rekenaars 
 

http://www.beterrekenen.nl/�
http://www.rekenbeter.nl/�
http://www.rekenapk.nl/�


Via het web 



Rekenen met het nieuws 

www.nieuwsrekenen.nl 
 

http://www.nieuwsrekenen.nl/�


Rekenen en beroepsgerichte 
vakken 

• www.rekengroen.nl 

• http://www.fi.uu.nl/experimenteel/rekenvoort/vmbo/ 

 

http://www.rekengroen.nl/�
http://www.fi.uu.nl/experimenteel/rekenvoort/vmbo/�


Voor zwakke rekenaars (vmbo) 

• Verder met rekenen (SLO) 
• Hulprogramma rekenen groep 7/8 
http://www.slo.nl/primair/leergebieden/rekenen/hulpprogr/ 

 

 

http://www.slo.nl/primair/leergebieden/rekenen/hulpprogr/�


rekenlokaal 

Wat hoort er in een rekenlokaal 
Waar rijke rekenlessen worden 

gegeven? 







EVALUATIE 
Deel 4 
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