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Programma 
•  Breuken 

–  PPON 
–  Leerlijn 
–  Didactiek van bewerkingen 

•  Breuken en kommagetallen in het echt 
•  Kommagetallen 

–  Modellen en geld 
–  Didactische vragen 
–  Rekenmachine 

•  Huiswerk 





BREUKEN 
Deel 1 



ppon 

Leg de 15 opgaven op volgorde 
van makkelijk naar moeilijk 

(groep 8 of mbo?) 



breuken	  
‘half koekje’ 

•  Aangeven van 
breuken in deel-
geheel situaties en 
meetsituaties 

•  Aanvullen tot hele  
•  Vergelijken 

•  Vergelijken	  en	  ordenen	  
•  Breuken	  plaatsen	  op	  

getallenlijn	  
•  Gelijkwaardigheid	  

(strook,	  cirkel,	  lijn)	  
•  Berekeningen	  met	  

breuken:	  3/4	  deel	  van	  €	  
120,-‐	  

•  Vanuit meten m.n. 
basale relaties 0,25 l. 

•  Evt omzetten met rm 

•  1F mn 
contextgebonden en 
ondersteund met 
modellen 

•  1S ook via 
standaardprocedures 



Rekenen met Breuken 
•  Vergelijken en ordenen van de grootte van eenvoudige 

breuken en deze in betekenisvolle situaties op een 
getallenlijn plaatsen: 1/4 liter is minder dan 1/2 liter  

•  Omzetten van eenvoudige breuken in decimale getallen: 
1/2 = 0,5; 1/100 = 0,01 

•  Optellen en aftrekken van veel voorkomende 
gelijknamige en ongelijknamige breuken binnen een 
betekenisvolle situatie: 1/8 + 1/8; 1/2 + 3/4  

•  In een betekenisvolle situatie een breuk 
vermenigvuldigen met een geheel getal (deel van 
nemen): 1/3 deel van 150 euro  

•  Met een rekenmachine breuken [..] benaderen als 
eindige decimale getallen 



Nadenken	  over	  

samen?dat  is Hoeveel slagroom.liter  
8
1en  slagroomliter  

4
1

Hoe doe je het zelf? 
Kan het ook anders? 
 
Bedenk context 
Visualiseer 
 



Optellen en aftrekken 

•  ¼ + 1/3 

•  Bedenk een situatie 
•  Maak een tekening 
•  Gebruik een model 
 
•  Pas het toe op een andere vergelijkbare 

opgave 



2F	  vmbo	  



Vermenigvuldigen	  1	  

Hoe doe je het zelf? 
Kan het ook anders? 
 
Bedenk context 
Visualiseer 
 



Vermenigvuldigen	  2	  

Hoe doe je het zelf? 
Kan het ook anders? 
 
Bedenk context 
Visualiseer 
 



Bedenk	  een	  situaHe/verhaal	  bij...	  

	  	  

4
3

3
1 ×



delen 

¾ : 1/8 

Bedenk situatie 
Teken 
Gebruik model 
 
 



•  Ik	  verdeel	  4	  	  	  	  	  liter	  saus	  over	  flessen	  van	  3/4	  
liter.	  	  
	  Hoeveel	  flesjes	  kan	  ik	  vullen?	  	  	  

	  
	  
	   	  Om	  welke	  bewerking	  gaat	  het	  hier	  op	  formeel	  
niveau?	  

Hoe	  doe	  jij	  het?	  

2
1



4 ½ : ¾ 
•  Context: verdelen, maten (liter, meter, tijd, …) 

–  Delen is ‘hoe vaak past’ 
–  Ook goed: evenveel vergroten 

•  Model: strook, getallenlijn 
•  Mbv kommagetallen (en geld) 



BREUKEN EN 
KOMMAGETALLEN IN HET 
ECHT 

Deel 2 



huiswerk 

Voorbeelden uitwisselen 
Kies de beste 



KOMMAGETALLEN 
Deel 3 



In 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? 



Uit rekentoetsen en coe’s 

•  1,99 + 0,2 = 
•  3,50 : 0,50 = 
•  9 x 0,25 = 
•  0,25 x 0,3 x 4 = 
•  1 ¾ + 2 ½ =   

(kommagetal) 
•  35,35 : 7 = 
•  60 : 0,15 = 

•  3 x 3,4 
•  15,15 : 3 
------------------- 
•  165100 : 0,13 
•  (40 x 8,9) : (8 x 8,9) 
 





• 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 

26 

Start: betekenis van kommagetallen 



Positiewaarde 





 

 

GETALLEN EN GETALRELATIES: hele getallen, vervolg 

Fundamentele doelen Voorbeelden 

� Weten hoe ons tientallig positiestelsel is opgebouwd 

en de betekenis en waarde van cijfers en hun plaats in 

getallen kennen en toepassen in contexten 

(samenstellen en splitsen in duizendtallen, 

honderdtallen, tientallen en eenheden) 

- 6400=4x100+6x..... 

- Geldbedragen uiteen kunnen leggen en samenstellen: er zijn 6 

honderdjes, 4 tientjes en 3 losse euro's, hoeveel is dat samen?  

- Er zijn 12 tientjes, hoeveel euro is dat? 14 tientjes en één 

honderdje, hoeveel euro is dat bij elkaar? 

- 789 potloden, hoeveel volle dozen van 100 kun je hiermee 

vullen??  

- Hoeveel is de 8 waard in 1689? 

- De kilometerteller van de nieuwe auto staat op 15.399. Welke 

cijfers veranderen als we één kilometer verder zijn? En als we 100 

kilometer verder gereden zijn? 

� Aanvullen tot (en splitsen van) ronde getallen op basis 

van het tientallig stelsel (100, 500, 1000, 10.000) 

- 100 = 49 + ...... 

- 925 + _____ = 1000 

- splitstabellen invullen 

 

 

GETALLEN EN GETALRELATIES: kommagetallen 

Fundamentele doelen Voorbeelden 

� Koppelen van uitspraak en schrijfwijze van 

veelvoorkomende  eenvoudige kommagetallen 

- Hoe schrijf je 'vijfenveertig honderdsten' in cijfers? 

- Nederland heeft ongeveer 16,5 miljoen inwoners. Hoe schrijf je 

16,5 miljoen in cijfers? 

- Zet maar 'anderhalf brood' op het boodschappenlijstje. Hoe schrijf 

je 'anderhalf' in cijfers? 

� Elementaire kommagetallen kunnen plaatsen op een 

getallenlijn, zowel precies als globaal (kale getallenlijn 

of maatlijn) 

- Waar ligt 0,2 of 0,75 op de getallenlijn tussen 0 en 1? 

- 1,495 gram, waar staat de pijl op de weegschaal dan ongeveer? 

- 1,5 liter in de kan, tot waar is dat ongeveer? 

� Elementaire kommagetallen kunnen vergelijken en 

ordenen 

- Wat is meer: 0,5 of 0,05? 

- Geldbedragen, gewichten, lengtes ordenen 

- 45,8 is dat meer of minder dan 44,9? 

- Zet in volgorde: 2,5;  25; 2,05 

� Kunnen afronden van eenvoudige kommagetallen 

binnen contexten die zich daartoe lenen 

- Het wereldrecord verspringen voor mannen is 8,95 meter; dat is 

bijna .... meter 

- De broek kost 48,99 euro, dat is bijna ..... euro 

� Weten hoe ons decimale positiestelsel is opgebouwd 

met hele getallen en kommagetallen en de betekenis 

en waarde van cijfers en hun plaats in kommagetallen 

kennen 

- Hoe vaak past 0,01 in 1? en in 10? en in 100? 

- Welk cijfer staat op de plaats van de honderdsten in het getal 

425,36? 

- Op de kilometerteller van de fiets staat dat we 8,28 km hebben 

gefietst. Als we nu doorfietsen, welk cijfer verandert dan het eerst? 

Wat wordt het dan? 

- Hoeveel is de 2 waard in 0,25? 

� 12 



•  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 

Welke situaties 
en modellen 
kunnen hier 
ondersteunen? 



4,6 x 1,25 

•  Hoe doe je dit (zonder rm)? 

Welke situaties 
en modellen 
kunnen hier 
ondersteunen? 



Didactische vraagstukken 

Wat zou jij doen? 



Voorbeeld 1 

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

•  Leerling zegt: 2,10 

•  Hoe komt dit? 
•  Wat doe je? 



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 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 
logica is het 12/honderdste. 
 Wat zou jij doen?  



rekenmachine 

Wat speelt er allemaal? 
Hoe ga je daarmee om? 



opgave 

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



Voorbeeld 2 

 
 
 
 

 

Bron: RekenVOort 

 



Wat doen leerlingen? 

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







Samengevat 

•  Verbind kommagetallen met meten & geld 
•  Getallenlijn als denkmodel 

– Waar ligt het het dichtst bij? 
– Optellen/aftrekken met sprongen 

•  Schatten als controle-strategie (bij rm) 
– m.n bij vermenigvuldigen en delen 

 



HUISWERK 
Deel 4 



Volgende keer 

•  Getallen in het mbo 
– Welke plaats kan dit domein hebben? 

•  Getallen in de rekenmethode 
– Keuzes maken 
 

Huiswerk 
 rekenmethode meenemen 


