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WAT	  DEDEN	  WE	  DE	  4E	  KEER?	  
deel	  0	  



samengevat	  

•  Tussentoetsje	  
•  Hele	  moeilijke	  procentensommen	  

–  ‘formules’	  
– Vermenigvuldigfactor	  
– NB.	  Nog	  net	  maakbaar,	  maar:	  hoe	  leg	  je	  het	  uit?	  



en	  wat	  vanmiddag	  

1.  Tussentoetsje	  	  
2.  Huiswerk	  	  

•  rekenbeter	  	  
•  uitleg	  metriek	  (meenemen)	  
•  lezen	  stuk	  verhoudingstabel	  (uitgedeeld)	  
•  opdrachten	  bij	  lln-‐werk	  (uitgedeeld)	  maken	  

3.  Procenten	  en	  verhoudingen	  
4.  Meten	  en	  kommagetallen	  
5.  Vooruitblik	  en	  huiswerk	  



TUSSENTOETSJE	  
Deel	  1	  



Wat	  opvalt	  

•  Gemiddeld	  (ruim)voldoende	  	  
•  Procedures	  meestal	  bekend	  en	  juist	  toegepast	  
Maar	  …….	  
•  NotaSe	  niet	  alSjd	  duidelijk/volledig	  
•  Slordigheidsfouten	  (lezen!,	  rekenen)	  
•  Weinig	  flexibel	  rekenen	  zichtbaar	  
•  Weinig	  gebruik	  modellen	  	  



Vraag	  1a	  

•  5	  x	  36	  +	  74	  x	  5	  
	  
Met	  eigenschappen	  van	  bewerkingen	  en	  
getallen:	  
	  5	  x	  36	  +	  5	  x	  74	  =	  5	  x	  110	  



Vraag	  1b	  

•  2	  ¼	  :	  4	  ½	  
Zie	  je	  iets	  aan	  deze	  getallen?	  

Helpt	  dit?	  2,25	  :	  4,50	  

	  
Regels	  toepassen	  met	  breuken	  	  
	  9/4	  :	  9/2	  (zie	  je	  iets?)	  
	  9/4	  x	  2/9	  =	  ½	  	  

ReflecSe!	  had	  je	  dat	  kunnen	  weten?	  
	  



Vraag	  2	  
Postzegelverzameling:	  1/4	  deel	  uit	  buitenlandse	  zegels.	  Daarvan	  
3/5	  deel	  afgestempeld.	  Welk	  deel	  afgestempelde	  buitenlands?	  

•  Kommagetallen	  past	  niet	  echt	  bij	  context	  
•  Aantal	  kiezen	  -‐>	  daarmee	  rekenen	  
•  Model	  maken	  van	  de	  situaSe	  –	  niet	  van	  de	  
losse	  getallen!	  

•  Formeel	  niveau:	  3/5	  x	  1/4	  



Modellen	  bij	  vraag	  2	  



Oppervlakte-‐	  of	  
rechthoeksmodelmodel	  



Vraag	  3	  
In	  2012	  	  €	  102,50	  per	  maand.	  Dat	  is	  een	  sSjging	  van	  €	  36,-‐	  per	  
jaar	  ten	  opzichte	  van	  2011.	  Met	  hoeveel	  procent	  gestegen	  tov	  
2011?	  

	  
•  Lezen	  en	  rekenwerk	  organiseren	  
•  Jaar	  of	  maand	  (kan	  allebei!)	  

–  Van:	  €99,50	  naar	  €102,50.	  
–  SSjging:	  €3,00	  tov	  €99,50	  	  (dus	  ongeveer	  3%)	  

•  Ook	  hier:	  reflecSe!	  



HUISWERK	  	  
Deel	  2	  





Hoe	  staan	  we	  ervoor?	  



verhoudingstabel	  

Achtergrond	  
Opgaven	  lln	  werk	  

	  



PROCENTEN	  EN	  VERHOUDINGEN	  
Deel	  3	  



Beetje	  achtergrond	  en	  didacSek	  
bij	  verhoudingen	  en	  procenten	  

Leerlijn	  
Aanpak	  



leerlijnen	  

Waar kom je % tegen? 
100%-50%-25%-10% 

 Strook 
Eenvoudig rekenen 

‘Percentage van’ 
Strook ook met 5% -> 1% aanpak 

verhoudingstabel 
Schattend/globaal 

deel-geheel problemen 
 

Toe- en afname  
(geheel +/- deel) 

Van verhouding naar % 
Van % naar kommagetal 

Boven de 100% 



Hoe	  leg	  je	  het	  uit?	  

15%	  van	  €320	  
	  
-‐  Maak	  (klein)	  verhaaltje	  
-‐  Visualiseer	  
-‐  Los	  op,	  op	  (minstens)	  twee	  manieren	  

-‐  Concreet	  bijv	  met	  een	  plaatje	  
-‐  Formeel	  



Zorg en welzijn breed BB(?) 
2010 

Hoe doe je dit? 
Hoe leg je het uit? 



aanpak	  

Visualiseren	  met	  strook	  
–  Weet	  je	  wat	  100%	  is?	  Ja,	  teken	  strook	  en	  schrijf	  erbij	  
–  Nee:	  van	  welk(e)	  waarde	  weet	  je	  het	  percentage?	  Teken!	  
–  Wat	  wordt	  gevraagd?	  

	  
	  
	  
	  
	  

? 



aanpak	  

Rekenen	  in	  verhoudingstabel	  (1)	  
	  

hartslag	  

percentage	  

:  3 x 4 

:  3 x 4 

150 

75% 

 50 

25% 

? 
100% 
200 



aanpak	  

Rekenen	  in	  verhoudingstabel	  (2)	  
	  

hartslag	  

percentage	  

:  75 x 100 

:  75 x 100 

150 

75% 

 2 

1% 

? 
100% 
200 



Procenten	  -‐	  aanpak	  
•  Waar	  gaat	  het	  over?	  	  

–  Teken	  een	  strook	  (evt.	  cirkel).	  

•  Weet	  je	  wat	  100%	  is?	  	  
–  Zo	  ja,	  zet	  dat	  bij	  je	  tekening	  
–  Zo	  nee,	  van	  welk	  getal/aantal/bedrag	  weet	  je	  het	  percentage?	  Zet	  dat	  

er	  bij	  

•  Wat	  wordt	  gevraagd?	  
–  Noteer	  dat	  ook	  
–  Schat	  wat	  de	  uitkomst	  ongeveer	  is	  

•  Maak	  een	  verhoudingstabel	  om	  in	  te	  rekenen	  
–  Kan	  het	  handig?	  50%,	  25%,	  via	  10%?	  Verdubbelen/halveren….	  
–  Reken	  via	  1%	  (gebruik	  je	  rekenmachine)	  



Verhoudingen	  overal	  

Waar	  allemaal?	  
Geef	  vb	  van	  verhoudingssituaSes	  



Contexten	  

•  Schaal	  
•  Snelheid	  
•  (Bevolkings)dichtheid	  
•  Recepten	  
•  Mengsels!	  
•  Omrekenen	  valuta	  
•  Prijs/kg	  (alles	  met	  per)	  
•  .....	  op	  de	  …….	  



Typeer	  de	  oplossingen	  

300 gram rijst voor 4 personen, hoeveel rijst is 
nodig voor 6 personen? 
 
 



METEN	  EN	  KOMMAGETALLEN	  
deel	  4	  



meetacSviteit	  

Plak	  een	  vierkante	  meter	  op	  de	  vloer	  



voorbeeldopgave	  



Voorbeeldopgave	  	  



Kern	  

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

•  ReconstrucSe	  van	  relaSes	  tussen	  maten,	  
	  vanuit	  bekende,	  veelvoorkomende	  relaSes,	  
	  in	  combinaSe	  met	  de	  steeds	  terugkerende	  
voorvoegsels	  	  	  



Veelvoorkomend	  

•  Lengte	  
	  km	  –	  m	  –	  (dm)	  -‐	  cm	  –	  mm	   	   	  	  

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

	   	  1	  liter	  =	  1	  kubieke	  decimeter	  

•  Gewicht	  
	  (ton)	  -‐	  kg	  –	  g	  –	  mg	  

	  
	   	   	  …….en	  de	  rela2es	  hiertussen………..	  	  





Wat	  gebruik	  je	  zelf	  bij	  de	  uitleg?	  



Liever	  niet	  alleen	  trapjes	  



Lengte	  –	  opp	  -‐	  inhoud	  

Tip:	  	  
reken	  eerst	  de	  lengtematen	  om	  naar	  

de	  gewenste	  eenheid	  



Rekenbeter	  	  3F	  

Madurodam	  is	  Nederland	  in	  het	  klein:	  
schaal	  1	  op	  25.	  Een	  jeugdig	  bezoekertje	  
heep	  een	  flesje	  frisdrank	  in	  haar	  hand.	  
Het	  flesje	  heep	  een	  inhoud	  van	  500	  ml.	  In	  
Madurodam	  staat	  net	  zo’n	  meisje.	  In	  het	  
klein	  natuurlijk.	  Ze	  heep	  ook	  zo’n	  flesje	  in	  
haar	  hand.	  Hoeveel	  ml	  zit	  er	  in	  het	  
Madurodamse	  flesje?	  
	  
	  

	  



Het	  echte	  flesje	  bevat	  500	  ml.	  
Bij	  inhoud	  worden	  de	  maten	  25	  ×	  25	  ×	  25	  maal	  
zo	  klein.	  
Je	  deelt	  de	  inhoud	  dus	  drie	  keer	  door	  25.	  
500	  :	  25	  :	  25	  :	  25	  =	  20	  :	  25	  :	  25	  =	  0,8	  :	  25	  =	  0,032	  
ml.	  
Afgerond:	  0,03	  ml.	  
Dat	  zijn	  maar	  een	  paar	  druppels.	  

Ongeacht 
de vorm! 



Sommen	  uit	  toetsen	  

Bij	  meten	  komen	  vanzelf	  de	  
kommagetallen	  



Kaal	  zonder	  rm	  

•  1,99	  +	  0,2	  
•  8	  –	  1,25	  
•  3,50	  :	  0,50	  
•  9	  x	  0,25	  
•  0,25	  x	  0,3	  x	  4	  
•  35,35	  :	  7	  	  
•  60	  :	  0.15	  



2F	  -‐	  VO	  













Uitwerking	  inleveren	  



VOORUITBLIK	  &	  HUISWERK	  
Deel	  5	  



Volgende	  keer	  
•  Toets	  maken	  (ca.	  1	  uur)	  

•  Toets	  bespreken	  

•  Rondvraag	  

•  EvaluaSe	  cursus	  
	  


