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Eerste bijeenkomst 
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monica wijers en vincent jonker 

 



Aantal gedetineerden x 1.000 

Sluiten van 27 penitentiaire inrichtingen 

Terug naar ‘op water en brood’ 12.735 



tafelnetwerk 





WIE ZIJN WIJ 
deel 0 



Vragenlijst 

•  Vul ook geboortedatum+plaats in (ivm 
certificaat) 



Wie doen er mee? 
•  Bernadette Alfonso  
•  Francisca Beitler * 
•  Dik Braam * 
•  Marian van Brandenburg 
•  Hanneke Broere 
•  Klaas Brolman  
•  George Cooke 
•  Frank de Groot * 
•  Josette Heerkens * 

•  Bert Heesen * 
•  Kamal Hors 
•  Rob Obbes 
•  Ronald Riewald 
•  Monique Seijsener  
•  Ankie v.d. Schrier * 
•  Mac Veggelers 
•  Mario Vesters 
•  Ferry Weiss * 



rekenen voor docent 

•  Ik speel graag met getallen 
•  Puzzelen met cijfertjes 
•  Ik geef nog geen rekenlessen (2x)  



Leervraag 

•  Meer didactische werkvormen 
•  Meer thuisraken in de inhoud van de 

domeinen 
•  Geven van inspirerende rekenlessen 
•  Herkennen van problemen 
•  Herkennen van verschillende 

oplossingsstrategieën 
•  Hoe de koppeling te maken tussen 

rekenen en het beroep 



Vier verdiepingscursussen 

•  Getallen (3x) 
•  Verhoudingen (2x) 
•  Meten (2x) 
•  Meetkunde en Verbanden (2x) 



VERDIEPINGSCURSUS  
GETALLEN 

Deel 1 



Drie bijeenkomsten 

1.  Inhoud van het domein getallen 
2.  Breuken en kommagetallen 
3.  Getallen in de rekenmethode en 

examens 



Website en huiswerk 



Vandaag 

•  Overzicht domein 
•  Vermenigvuldigen 
•  Delen 
•  Rekenmachine 

•  Didactiek 



HUISWERK 
deel 2 



Huiswerk 

1.  Neem je rekenmachine mee 
2.  Neem een som/vraagstuk mee uit het 

domein getallen, waarvan jij het moeilijk 
vindt om deze uit te leggen aan 
leerlingen. 



activiteit 

•  even kijken naar de meegenomen 
sommen 



DOMEIN GETALLEN 
Deel 3 







IJsberg 

 
 
  
 
 



overzicht Rekenrijk 

•  Via rekenen op getallenlijn (rijgen) 
•  en splitsen…. 
•  Naar kolomsgewijs …. 
•  en verkort kolomsgewijs 
•  Tenslotte (eventueel) cijferend (algoritme) 

 

 



Lege 
getallenlijn 

getallenlijn 



vermenigvuldigen 



video 

•  http://www.youtube.com/watch?
v=rLprXHbn19I 
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Lattice-methode 



Waarom werkt het? 

•  http://www.youtube.com/watch?
v=VoXJA-9WzNI 

 



didactische tips 
vermenigvuldigen 

•  verm. is herhaald optellen 
•  handige strategieen* 
•  patronen in tafels* 
•  aansturen op verkorten (wanneer wel/niet?) 
•  rekenmachine (wanneer wel/niet?) 
 



delen 



32 



 Delen groep 8 



didactische tips delen 

•  delen is  
– verdelen of uitdelen 
– herhaald aftrekken 
– Omgekeerde van vermenigvuldigen 

•  handige strategieen*  
•  aansturen op verkorten (wanneer wel/niet?) 
•  rekenmachine (wanneer wel/niet?) 
 



Hoe ver ga je? 

Zie referentiekader 1F 



REKENMACHINE 
deel 4 



activiteit 

Rekenmachinepracticum 



Opgaven voor rm 

•  465 mensen worden in bussen vervoerd, 
in elke bus gaan 52 mensen; hoeveel 
bussen moet je bestellen? 

•  superlange-afstandsloop: 465 km gelopen 
in 52 uur. Hoeveel km per uur? 

•  465 bonbons worden in dozen van 52 
bonbons gedaan. Hoeveel volle dozen? 



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 
‘6 delen door 100’ 
Pakt rekenmachine en typt 100 : 6 
 
Wat nu? 
 
Typt in: 
6 x 15 
6 x 17 
 
Noteert 17 



Voorbeeld 2 

 
 
 
 

 

Bron: RekenVOort 

 



Wat doen leerlingen? 

•  Weinig leerlingen schatten 
•  Sommige leerlingen rekenen aanvullend 
•  veel leerlingen gebruiken rekenmachine 
 
 
 







tips 

Besteed in onderwijs expliciet aandacht aan 
rekenen met de rekenmachine 

– Punten en komma’s 
– Grote getallen intypen 
– Resultaten interpreteren 
– Volgorde en gebruik van = of enter 
– Wanneer wel en wanneer niet 
– Combinatie papier en rm 



en wat gebeurt er in het 
examen? 

met en zonder rm 



Kale sommen mbo-coe’s 

2F 
•  15 x 12 
•  1103 – 5 
•  2/3 van 60 
•  2 x (4 + 8) + 58 
 

3F 
•  99 x 75 
•  3 x 3,4 
•  15,15 : 3 
•  8 + 12 : 4 x 2 
•  14 x 260 
------------------------- 
•  165100 : 0,13 
•  32 x 8 + 18 x 8 
•  (40 x 8,9) : (8 x 8,9) 



Kale sommen VO 

2F 
•  22 + 24 + 26 + 28 = 
•  150 – 29 + 39 = 
•  2201 – 298 = 
•  8 – 1,25 = 
•  6005 : 5 = 
•  5 x 38 + 15 x 38 = 
•  40% van 350 = 
•  ¼ deel is ….% 
•  1,99 + 0,2 = 
•  3,50 : 0,50 = 
•  Een kwart van 120 is 
•  9 x 0,25 = 

3F 
•  120 + 222 + 324 + 426 + 528 + 630 

= 
•  2253 - 879 + 147 = 
•  465 – (240 +15) = 
•  35 200 : 160 = 
•  42 x 5 + 15 x 42 = 
•  515 x 8 : 5 = 
•  0,25 x 0,3 x 4 = 
•  1 ¾ + 2 ½ =   (kommagetal) 
•  ¾ x 360 = 
•  12 ½ % van 448 = 
•  35,35 : 7 = 
•  60 : 0,15 = 



COMPUTERSPELLETJES 
deel 5 



www.rekenweb.nl -> games 



Ice Ice Maybe 



VOORUITBLIK & HUISWERK 
Deel 6 



Volgende keer 

•  Breuken 

•  Kommagetallen  



Huiswerk 
•  Echte breuken en kommagetallen 
•  Didactische vragen 

 


