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Wie	  doen	  er	  mee?	  

•  Francisca	  Beitler	  
•  Marian	  van	  
Brandenburg	  

•  Hanneke	  Broere	  
•  George	  Cooke	  
•  Frank	  de	  Groot	  
•  Jose<e	  Heerkens	  
•  Herman	  He<ema	  

•  Kamal	  Hors	  
•  Marjolein	  Kloots	  
•  Rob	  Obbes	  
•  Ronald	  Riewald	  
•  Ankie	  van	  der	  Schrier	  
•  Mac	  Veggelers	  
•  Mario	  Vesters	  



Twee	  bijeenkomsten	  

•  Meetkunde	  
•  27	  mei	  2013	  

•  Verbanden	  
•  3	  juni	  2013	  



Programma	  27	  mei	  -‐	  Meetkunde	  

1.  Wat	  is	  het?	  
2.  Doelen	  van	  meetkunde	  
3.  Wat	  kan	  iemand	  aan	  het	  eind	  

basisonderwijs?	  
4.  Opgaven	  
5.  Tot	  slot	  



MEETKUNDE	  –	  WAT	  IS	  HET	  	  
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Wat	  is	  meetkunde?	  

Welke	  gebieden/onderwerpen?	  
Verschil	  met	  Meten?	  



Wikipedia	  



Opdracht	  –	  deel	  1	  

•  Je	  hebt	  30	  sec	  voor	  de	  volgende	  vraag.	  
•  Doe	  het	  alleen	  in	  sUlte	  
•  Zonder	  hulpmiddelen	  

•  Waar	  ligt	  het	  Noorden?	  



Opdracht	  -‐	  deel	  2	  

•  Ik	  tel	  straks	  	  tot	  3,	  op	  3	  wijs	  je	  naar	  het	  
Noorden.	  

•  Overleg	  met	  zijn	  2-‐en	  hoe	  je	  te	  werk	  bent	  
gegaan	  en	  corrigeer	  eventueel	  je	  antwoord.	  Je	  
mag	  nu	  gebruik	  maken	  van	  hulpmiddelen.	  



DOELEN	  MEETKUNDE	  
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Doel	  van	  meetkundeonderwijs	  

•  Ruimtelijk	  voorstellings-‐	  en	  
redeneervermogen	  ontwikkelen	  

– Waarnemen	  
– Handelen	  
– Verschijnselen	  verklaren	  

•  Oriënteren;	  construeren;	  opereren	  





ReferenUekader	  

•  Onderdeel	  van	  domein	  meten	  &	  meetkunde	  

•  ‘Vreemde	  eend	  in	  de	  bijt’	  

•  Neiging	  snel	  abstract	  te	  worden	  ingevuld	  



Syllabus/COE	  	  

•  Meten	  belangrijker	  dan	  meetkunde	  
•  Oppervlakte	  &	  inhoud	  op	  het	  grensvlak	  
•  Meetkunde	  

– Begrippen,	  namen	  en	  symbolen	  
–  (Werk)tekeningen	  en	  pla<egronden	  interpreteren	  

•  Niet	  zelf	  tekenen	  of	  construeren	  
– SituaUes	  beschrijven	  met	  meetkundige	  begrippen	  
– Aanzichten	  en	  uitslagen	  herkennen,	  gebruiken	  en	  
erover	  redeneren	  (2D	  &	  3D)	  



Iets	  andere	  indeling	  

•  Begrippen,	  vormen	  en	  figuren	  

•  Ruimtelijk	  voorstellingsvermogen	  (2D	  en	  3D)	  

•  Rekenen	  in	  de	  meetkunde	  



Meetkundige	  vormen	  en	  figuren	  

sorteren, bekijken, beschrijven, typeren, openknippen 



Opdracht:	  begrippen/namen	  

•  Welke	  namen/begrippen	  ken	  je?	  

•  Maak	  lijst	  en	  sorteer	  samen	  met	  buur	  



Werken	  aan	  meetkundige	  begrippen	  

•  Poster	  maken	  
•  Woordenlijst	  met	  illustraUes	  maken	  
	  
•  Kaartjes	  met	  woorden	  &	  illustraUes	  (matchen)	  
•  Kaartjes	  met	  woorden	  (omschrijven)	  



Evenwijdig	  
(meetkunde)	  (van	  lijnen	  in	  een	  vlak	  en	  van	  
vlakken	  onderling)	  overal	  even	  ver	  van	  elkaar	  
gelegen,	  zodat	  zij	  elkaar,	  hoe	  ver	  ook	  verlengd,	  
nooit	  kunnen	  ontmoeten.	  synoniem:	  parallel	  



Coördinaten	  



Opdracht	  

•  Teken	  (zonder	  woorden)	  route	  van	  huis	  naar	  
dit	  lokaal	  	  

	  
•  Vergelijk	  2	  aan	  2	  

– notaUes;	  details;	  natuurgetrouw?;	  schaal?	  
	  

•  Deelnemers	  BPV	  	  
–  route	  van	  school	  naar	  stagebedrijf	  
– pla<egrond	  van	  bedrijf	  (als	  dat	  mag)	  



Opdracht	  

•  Hoe	  ziet	  de	  Newtonbaan	  er	  van	  boven	  uit?	  

•  Teken	  op	  een	  papier	  





Ruimtelijk	  voorstellingsvermogen	  

•  Doen	  
– Waar	  stond	  de	  fotograaf?	  
– Doosjes	  maken	  
–  ICT	  bv.	  blokken	  bouwen	  met	  aanzichten	  







Rekenen	  in	  de	  meetkunde	  
Oppervlakte	  en	  inhoud	  

•  Grensvlak	  van	  meten	  en	  meetkunde	  
•  Komt	  veel	  voor	  
•  Tijd	  aan	  besteden	  en	  oefenen	  
•  Zowel	  ‘begrip’	  als	  ‘rekenvaardigheid’	  

	  
	  



Meetkunde	  oefenen	  met	  ICT	  

•  Blokken	  bouwen	  en	  nabouwen	  (divers)	  
•  Aanzichten	  raden	  
•  Bouwplaten	  
•  Oppervlakte:	  

– Oppervlakte	  verknippen	  
– Kunstvloer	  
– Oppervlakte	  

•  Loop	  je	  eigen	  route	  



WAT	  KAN	  IEMAND	  AAN	  HET	  EIND	  
VAN	  DE	  BASISSCHOOL?	  
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PPON	  -‐	  Cito	  

•  Periodieke	  peiling	  eind	  basisonderwijs	  
•  1987	  -‐	  1	  
•  1992	  -‐	  2	  
•  1997	  -‐	  3	  
•  2004	  -‐	  4	  
•  2011	  -‐	  5	  



PPON	  51	  (2011)	  -‐	  meetkunde	  

Scheltens,	  F.,	  Hemker,	  B.,	  &	  Vermeulen,	  J.	  (2013).	  
Balans	  van	  het	  reken-‐wiskundeonderwijs	  aan	  het	  eind	  
van	  de	  basisschool.	  Uitkomsten	  van	  de	  vijfde	  peiling	  in	  

2011.	  Arnhem:	  Cito.	  
	  	  
	  































OPGAVEN	  
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paar	  meetkunde	  voorbeelden	  

•  uit	  Startrekenen	  

•  2F,	  meten/meetkunde	  





p 110 



nuttige activiteiten in H27 (p.153)  





1F, pagina 25 



F	  –	  alles	  in	  funcUonele	  situaUes	  
•  veelgebruikte	  meetkundige	  begrippen	  en	  namen	  van	  vlakke	  en	  

ruimtelijke	  vormen	  kennen	  &	  gebruiken	  om	  vormen,	  voorwerpen,	  
plaatsen	  in	  de	  ruimte	  en	  routes	  te	  beschrijven;	  veelgebruikte	  
symbolen	  kunnen	  lezen;	  

•  eenvoudige	  werktekeningen	  foto’s	  en	  beschrijvingen	  interpreteren	  
en	  conclusies	  trekken	  over	  objecten	  en	  hun	  plaats	  in	  de	  ruimte	  	  

•  3D	  objecten	  en	  de	  2D	  representaUes	  ervan	  interpreteren	  en	  met	  
elkaar	  in	  verband	  brengen	  	  

•  uitspraken	  doen	  over	  lengte,	  omtrek,	  oppervlakte,	  en	  inhoud	  (ook	  
kunnen	  berekenen)	  en	  in	  zeer	  eenvoudige	  gevallen	  over	  de	  relaUe	  
daartussen	  

•  een	  eenvoudige	  situaUeschets	  maken	  
•  redeneren	  op	  basis	  van	  symmetrie	  en	  eigenschappen	  van	  figuren.	  	  



TOT	  SLOT	  EN	  HUISWERK	  
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Verder	  kijken	  

•  Computer-‐spelletjes:	  Bouwen	  met	  blokken	  

•  www.fisme.science.uu.nl/mbo/rekenen/
rocmn	  -‐>	  cursus	  meetkunde	  



Huiswerk	  

•  Volgende	  keer	  –	  verbanden	  

•  Zoek	  een	  verband	  in	  jouw	  prakUjk	  en	  laat	  deze	  
zien	  (een	  grafiek,	  een	  tabel,	  een	  eenvoudige	  
formule).	  	  

•  Laat	  zien	  dat	  dit	  verband	  relevant	  is	  voor	  de	  
studenten.	  


