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Programma	  

•  Huiswerk	  
•  Domein	  meten	  
•  Domein	  meetkunde	  
•  Domein	  verbanden	  



HUISWERK	  
deel	  1	  



Huiswerk	  

•  Werk	  een	  eigen	  voorbeeld	  van	  ‘rekenen	  
buiten	  de	  methode’	  uit	  

•  (en	  probeer	  het	  eventueel	  direct	  uit	  met	  een	  
groep	  leerlingen)	  



Koos	  

•  puzzel	  met	  	  bijzondere	  uitkomst.	  
•  arJkel	  (‘sommen	  oefenen	  met	  de	  bal’)	  



Start	  van	  de	  les	  met	  een	  puzzel	  

•  RegelmaJg	  begin	  ik	  de	  les	  met	  een	  eenvoudige	  
puzzel,	  zoals	  deze.	  

•  De	  afgelopen	  week	  viel	  me	  op	  dat	  het	  al	  een	  
klus	  –en	  daarmee	  een	  goede	  training	  –	  	  voor	  de	  
studenten	  is	  om	  een	  aantal	  eenvoudige	  
instrucJes	  goed	  te	  lezen	  en	  uit	  te	  voeren.	  

•  Na	  afloop	  zijn	  er	  alJjd	  wel	  een	  paar	  die	  willen	  
weten	  hoe	  ‘het’	  kan.	  Die	  zet	  ik	  op	  een	  spoor	  
hoe	  ze	  dat	  zelf	  zouden	  kunnen	  beredeneren	  



abc	  

Neem	  een	  getal	  van	  3	  
verschillende	  cijfers	  



•  ABC	  

•  Draai	  dit	  getal	  om	  (CBA)	  



•  Trek	  het	  kleinste	  af	  van	  het	  grootste	  

	  ABC	  	  	  	  	  	  	  	  	  of	  	   	  CBA	  
CBA	  -‐ 	   	  ABC	  –	  
	  XYZ 	   	  XYZ	  



•  Draai	  het	  nieuwe	  getal	  om	  
XYZ	  	  à	  ZYX	  



•  Tel	  op:	  

	  XYZ	  +	  ZYX	  =	  	  



•  Uitkomst	  van	  vier	  cijfers?	  à	  stop	  
•  Uitkomst	  van	  drie	  cijfers?	  
	  
à	  omkeren	  en	  er	  weer	  bij	  optellen	  
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Aantal bestellingen per online koper eerste 
helft 2011? 
Het aantal online kopers nam 5% toe. Klopt 
                                                                 dat? 
                                



DOMEIN	  METEN	  
deel 2 



Inhouden	  meten	  

•  OrientaJe	  op	  meten	  
•  Lengte	  
•  Grootheden	  en	  meeJnstrumenten	  
•  Oppervlakte	  
•  Metriek	  maatstelsel	  
•  Omtrek,	  oppervlakte	  en	  inhoud	  



Belang	  van	  meten	  

•  Vrijwel	  alle	  getallen	  in	  dagelijks	  leven	  zijn	  
meetgetallen	  
– verpakkingen;	  Jjd;	  geld;	  weerbericht	  

•  Veel	  dagelijkse	  handelingen	  hebben	  
betrekking	  op	  meten	  
–  Instellen	  apparaten;	  klokkijken	  

•  In	  de	  media	  veel	  meetgetallen	  



Meten	  in	  po	  

•  Ordenen	  en	  vergelijken	  (zonder	  maten) 	  	   	   	   	  
	   	  groter	  –	  kleiner	  -‐	  even	  groot	  -‐	  lichter	  -‐	  zwaarder	  	  

•  Gebruik	  van	  natuurlijke	  maten	  
	  	  passen	  –	  handen	  –	  schoenen	  

•  Standaardmaten	  (metriek	  stelsel)	  
–  	   koppelen	  aan	  eigen	  meetreferenJes	  en	  referenJematen	  
–  	   reconstrucJe	  
–  	  	  	  relaJes	  tussen	  maten	  via	  meeJnstrumenten	  
–  	   relaJes	  tussen	  maten	  en	  voorvoegsels	  -‐>metriek	  stelsel	  

•  	  Rekenen	  met	  maten	  
–  	  	  gebaseerd	  op	  begrip	  





Kern	  

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

•  ReconstrucJe	  van	  relaJes	  tussen	  maten,	  
	  vanuit	  bekende,	  veelvoorkomende	  relaJes,	  
	  in	  combinaJe	  met	  de	  steeds	  terugkerende	  
voorvoegsels	  	  	  





Voorbeeldopgave	  PO	  



voorbeeldopgave	  







Problemen	  en	  oplossingen	  



Voorbeeld	  1	  

Leerling:	  	  
van	  cm	  naar	  meter	  is	  2	  nullen	  erbij,	  kijk:	  

1	  cm	  
	  
100	  cm	  =	  1	  m	  
	  
	  

Hoe	  pak	  je	  dit	  aan?	  
	  
	  



Voorbeeld	  2	  

	  Ik	  snap	  dat	  nooit	  met	  vierkante	  meters	  en	  zo;	  
ik	  vergeet	  steeds	  hoe	  dat	  zit	  met	  die	  nullen.	  	  

	  
	  
Hoe	  ga	  je	  dit	  uitleggen?	  
Hoe	  geef	  je	  de	  leerling	  betekenisvol	  houvast?	  
	  
	  



Voorbeeld	  3	  

Oppervlakte	  dat	  is	  toch	  lengte	  keer	  breedte?	  
•  Mijn	  tafel	  is	  2	  meter	  lang	  en	  75	  cm	  breed	  dan	  
is	  de	  oppervlakte	  toch	  150?	  

•  Hoe	  kan	  een	  rond	  terras	  een	  oppervlakte	  
hebben?	  



Voorbeeld	  4	  

•  Hoe	  kan	  een	  vierkante	  meter	  een	  rechthoek	  
zijn?	  



DOMEIN	  MEETKUNDE	  
deel 3 



Inhouden	  meetkunde	  

•  Ruimtelijke	  oriëntaJe	  
•  Representeren	  en	  visualiseren	  
•  Vormen	  en	  figuren	  
•  Rekenen	  in	  de	  meetkunde	  



F	  –	  alles	  in	  funcJonele	  situaJes	  
•  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	  representaJes	  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	  relaJe	  
daartussen	  

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







ReflecJe	  op	  meetkunde	  

•  Meetkunde	  gaat	  snel	  richJng	  wiskunde	  	  
– sJppenpatronen	  	  
– zuiver	  meetkundige	  vormen	  en	  figuren	  	  
– x-‐	  en	  y-‐as	  	  

•  Niet	  funcJoneel	  dan	  zit	  het	  meer	  in	  de	  S-‐
stroom	  



FuncJonele	  aspecten	  meetkunde	  	  

•  Tekeningen,	  kaarten,	  planegronden	  en	  routes	  
gebruiken;	  

•  RelaJe	  2D	  met	  3D;	  
•  Begrijpen	  van	  veelgebruikte	  meetkundige	  
‘taal’;	  

•  Berekeningen	  (opp,	  inhoud)	  op	  snijvlak	  met	  
meten	  







DOMEIN	  VERBANDEN	  
deel 4 



Inhouden	  verbanden	  

•  Voorschrioen	  en	  formules	  
– Verbanden:	  ervaringen	  vooraf	  
– Rekenvoorschrioen	  
– Redeneren	  over	  (lineaire)	  verbanden	  (2S)	  

•  Grafieken	  en	  tabellen	  
– Tabellen,	  grafieken	  en	  diagrammen	  



ReferenJekader	  en	  verbanden	  

•  Verschil	  tussen	  verbanden	  2F	  en	  3F	  
– 2F	  is	  schoolser	  beschreven	  
– 3F	  is	  in	  de	  herziening	  funcJoneler	  gemaakt	  







FuncJonele	  aspecten	  verbanden	  	  

•  Diverse	  soorten	  grafieken	  en	  diagrammen	  
interpreteren;	  

•  Tabellen	  gebruiken	  (zowel	  aflezen	  als	  
interpreteren);	  

•  Vuistregels	  gebruiken	  –	  vaak	  als	  
rekenvoorschrio.	  	  



over	  verbanden	  

•  In	  examens	  verbanden	  vaak	  verweven	  met	  
andere	  domeinen	  	  
– Verhoudingen:	  als	  het	  om	  rekenvragen	  met	  ‘per’	  
gaat;	  

– Getallen:	  als	  het	  alleen	  aflezen	  van	  waarden	  uit	  
tabel	  betreo;	  

•  In	  beide	  gevallen	  hierboven	  is	  het	  andere	  
domein	  leidend	  



DidacJek	  grafieken	  &	  diagrammen	  

•  Het	  gaat	  met	  name	  om	  aflezen	  en	  
interpreteren,	  daarbij:	  
– aandacht	  besteden	  aan	  assen	  (grootheden,	  
eenheid,	  schaalverdeling)	  

– eventueel:	  ook	  eens	  laten	  maken	  (bij	  tabel)!	  
– ook	  globaal	  beschrijven	  in	  termen	  van	  verband:	  
	   	   	  ‘als	  ……	  toeneemt	  …….	  sJjgt	  ….’	  

–  taal	  is	  van	  belang	  



Vuistregels	  en	  woordformules	  	  

– Alleen	  als	  ze	  betekenisvol	  zijn	  
– Ondersteunen	  met	  pijlentaal	  of	  ander	  
(omkeerbaar)	  rekenschema;	  

	  
	  
– AcJetaal	  gebruiken;	  
– Eventueel:	  Ingaan	  op	  variabelen	  (grootheden)	  
– Eventueel:	  RelaJe	  met	  tabel	  en	  grafiek	  
– Eventueel:	  formules	  zelf	  maken	  

	  









AFRONDING	  
deel	  5	  



vier	  bijeenkomsten	  achter	  de	  rug	  

•  cerJficaat	  
•  materialen	  online	  	  
•  planning	  cursusjaar	  2011-‐2012	  (e.v.)	  
•  begeleiding	  in	  het	  team	  


