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Programma 

1.  Terugblik 
2.  Domein Getallen 
3.  Kommagetallen 
4.  Toetsing 
5.  Computerspelletjes 
6.  ERWD 
7.  Huiswerk 



HUISWERK 
Deel 1 



Huiswerk	  

•  Neem	  een	  kommagetal	  mee	  

•  Zoek	  een	  kommagetal	  in	  de	  methode	  Deviant	  



Wim 

•  Bruce Springsteen komt 22 juni naar 
Nijmegen. Dit concert wordt op de  
Goffertweide in Nijmegen  gehouden. 

•  Gedurende 8 dagen dien je, met talloze 
collega’s, het concertterrein te bewaken 
van 11 uur ‘s avonds tot 07.00 ‘s 
ochtends. 



Voor de klus krijg  je als 19 
jarige het volgende betaald: 

 
•  Per uur krijg je €10,50 uitbetaald. 
•  Voor de warme maaltijden krijg je een vergoeding  van 
€15,75 (8 maaltijden). 

•  Je logeert in het Mercure hotel op de Campusbaan in 
Nijmegen. De kosten van een overnachting inclusief 
ontbijt zijn: €68,50 per nacht (8 overnachtingen). 

•  Voor de lunch en andere drankjes krijg  €12,50 per dag(8 
dagen). 

•  Voor het laten reinigen van je pak krijg je € 14,95; je 
draagt een pak twee dagen  









DOMEIN GETALLEN 
Deel 2 





Wat is makkelijker? 

•  6 x 25 
•  6 x 2,5 

•  4 x 15 
•  4 x 1,5 



KOMMAGETALLEN 
Deel 3 









Waarom	  zijn	  kommagetallen	  zo	  
las:g,	  terwijl	  we	  ze	  in	  dagelijks	  
leven	  zo	  vaak	  tegenkomen?	  

bedenk twee redenen 



Opdracht	  

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

Alterna:ef:	  
	  Welke	  lengte	  maat	  ligt	  precies	  tussen	  2,9	  m	  en	  
2,11	  m?	  



moeilijkheden	  met	  noteren	  en	  
posi:oneren	  van	  kommagetallen	  

•  0,09 opvatten als 9 tienden (of 9/10) 
 Oorzaak: asymmetrie om de komma 

 
•  2,11 is groter dan 2,9 want 11 is groter dan 9 

 



Moeilijkheden	  (vervolg)	  

•  Spreek uit wat hier staat 2,435. 
Noteer verschillende manieren 

  
 Verschillende uitspraken kennen; samenhang 
tussen uitspraak en introductie 
kommagetallen; wees alert op uitspraken die 
begrip in de weg staan bijv. twee komma 
vierhonderdvijfendertig 



Moeilijkheden	  (vervolg)	  

•  Afronden	  
– Rond	  5,446	  af	  op	  1	  decimaal.	  	  
Foute	  aanpak,	  achteraan	  beginnen:	  5,446	  wordt	  
5,45	  en	  dat	  wordt	  5,5.	  

•  Oorzaak:	  geen	  inzicht	  in	  betekenis	  van	  afronden,	  en	  in	  
structuur	  van	  kommagetallen	  

– Bedenk	  hoe	  je	  een	  leerling	  uitlegt	  dat	  dit	  fout	  is.	  
Doe	  dat	  op	  grond	  van	  begrip	  en	  niet	  door	  te	  
verwijzen	  naar	  ‘dat	  is	  nu	  eenmaal	  de	  regel’.	  



Mogelijke	  oplossingen	  

•  Starten	  in	  meetcontext	  
•  Kommagetallen	  via	  herhaalde	  maatverfijning	  
•  Aandacht	  voor	  posi:ewaarden	  
•  ‘decimaal-‐per-‐decimaal-‐	  methode’	  

–  	  2,9	  meter	  is	  2	  meter	  en	  9	  decimeter	  
–  	  2,11	  meter	  is	  2	  m,	  1	  dm	  en	  1	  cm	  	  
NB.	  Helpt	  ook	  bij	  het	  inklemmen	  op	  de	  getallenlijn,	  
je	  kijkt	  ‘decimaal-‐voor-‐decimaal’	  





vragen	  die	  steeds	  terug	  
moeten	  komen	  

•  Wat	  is	  de	  rela:e	  tussen	  1,6	  en	  1,65?	  
•  Waarom	  schrijven	  we	  soms	  1,60	  en	  niet	  1,6?	  
•  Waarom	  krijg	  je	  op	  de	  rm	  1/4	  =	  0,25	  en	  wordt	  1/3	  
zo’n	  raar	  getal	  0,33333333?	  

•  Maakt	  het	  op	  de	  rm	  uit	  of	  je	  intoetst	  3,8	  of	  3,80?	  En	  
5,00	  ipv	  5?	  

•  Bestaan	  er	  getallen	  als	  0,00002	  en	  wat	  betekenen	  
ze?	  Zijn	  ze	  groter	  of	  kleiner	  dan	  0?	  

•  Wat	  gebeurt	  er	  als	  je	  0,04	  met	  10	  vermenigvuldigt?	  
Wat	  betekent	  het	  dus	  als	  je	  de	  komma	  opschui^?	  	  



Kommagetallen	  getoetst	  in	  PPON	  

	  De	  opgaven	  van	  dit	  onderwerp	  waren	  in	  de	  
peilingsonderzoeken	  van	  1987	  en	  1992	  verdeeld	  
over	  de	  onderwerpen	  Basiskennis	  en	  begrip	  van	  
gehele	  getallen	  en	  Basiskennis	  en	  begrip	  van	  
kommagetallen.	  Aangezien	  het	  inhoudelijk	  dezelfde	  
aspecten	  van	  gecijferdheid	  betre^	  zijn	  de	  opgaven	  in	  
1997	  samengevoegd	  tot	  één	  vaardigheidsschaal:	  
Basiskennis	  en	  begrip	  van	  getallen.	  Voor	  de	  vierde	  
rekenpeiling	  in	  2004	  wordt	  net	  als	  in	  1997	  uitgegaan	  
van	  één	  vaardigheidsschaal,	  die	  we	  nu	  Getallen	  en	  
getalrela:es	  genoemd	  hebben.	  



P10	  



p25	  



p50	  



p90	  



Problemen	  met	  bewerkingen	  met	  
kommagetallen	  

•  Onbegrepen	  regels	  die	  door	  elkaar	  worden	  
gehaald	  
– Moeten	  de	  komma’s	  wel	  of	  niet	  onder	  elkaar?	  
– Waar	  komt	  in	  het	  antwoord	  de	  komma?	  
– Mag	  je	  de	  komma	  eruit	  schuiven?	  Hoe?	  



0,14	  +	  0,7	  

•  Trucje:	  maak	  aantal	  cijfers	  achter	  de	  komma	  
gelijk	  

	  
•  Expliciet	  rela:e	  leggen	  met	  gewone	  breuken	  
	  	   	   	   	  van	  :enden	  moet	  je	  dan	  honderdsten	  maken	  
	  
	  

•  Denken	  aan	  meetcontext	  bijv.	  	  
0,14	  liter	  +	  0,7	  liter	  is	  14	  cL	  +	  7	  dL	  

10
7

100
14 +



Vermenigvuldigen	  
	  
•  Schagend	  hoofdrekenen	  inzegen	  als	  
didac:sch	  middel	  vb.	  prijss:ckercontext	  	  

	  	  
	  Wat	  kost	  een	  zak	  met	  0,762	  kg	  appels	  van	  €1,20	  per	  kilo	  
ongeveer?	  

	  
•  Gecombineerd	  met	  goed	  gebruik	  van	  de	  
rekenmachine	  voor	  het	  precies	  rekenen	  

	  



TOETSING 
Deel 4 



In COE 
(centraal ontwikkeld examen) 

•  Alleen beperkt aantal ‘kale’ (contextloze) 
opgaven moeten zonder rekenmachine 
– Kladpapier is beschikbaar 
– Opgaven kunnen ‘handig’ met het hoofd 
– Er worden geen procedures getoetst 



2F en 3F 
•  schattend 
•  uit het hoofd 
•  op papier 
•  met de rekenmachine 



kale som met kommagetal 

•  15,15 : 3 =  



contextsom met kommagetal 



schatten met kommagetallen 



COMPUTERSPELLETJES 
Deel 5 



computerspelletjes 

Zie: www.rekenweb.nl -> games 
 

‘tijdverdrijf en toch wat leren’ 



boodschappen schatten 

 
 
 
 
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03128/
toepassing_rekenweb.html 



Death to Decimals 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/08001 



Ruimtevlucht 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03127/toepassing_rekenweb.html 



ERWD 
Deel 6 



werkdefinitie 



54 

hoofdlijnen leren rekenen 
  

•  Begripsvorming 
–  Betekenisverlening 
–  Conceptontwikkeling 

•  Strategieontwikkeling 
•  Automatisering en vlot leren rekenen 
•  Flexibel toepassen 

 
 



Signalen 

Normale problemen in leerproces 
Of 

Voorbode voor ernstige 
problemen 

 



Modellen 

Bruikbaar voor 
 
•   Observeren 
•   Afstemming didactiek 
•   Interventies 
 



•  Het gaat om 
diagnosticerend 
onderwijzen  
(als team) 

•  Dus de leerling in 
beeld houden en 
daarop 
afstemmen! 



Stappenplan PO 
•  Er is rekenbeleid en zorgbeleid 
•  Er is een LVS 
•  Er is preventie via vroegtijdige signalering 
•  Fase groen 
•  Fase geel 
•  Fase oranje 
•  Fase rood: aanvraag extern onderzoek 
•  Fase rood: uitvoering extern diagnostisch onderzoek 
•  Fase rood: begeleiding en evaluatie ervan 
•  Terug naar fase oranje of in fase rood: 

dyscalculieverklaring  
•  Overdracht naar vervolgonderwijs 



PRAKTIJK VAN ZORGBELEID 



Voorbeelden en ervaringen 

•  Aparte ondersteuning/bijspijkeren 
– ROC Nijmegen 



Vragen 

•  Verbinding binnen drieslag? 
•  Afstemming tussen ondersteuners en 

reguliere rekendocenten 
– Wie is hiervoor verantwoordelijk? 
– Wie stuurt dit aan? 
– Welke afspraken zijn nodig? 

•  Mbt deelnemers 
•  Mbt aanpak: materiaal en didactiek 
•  Mbt toetsing 

  
  

 
 



ERWD IN DE REKENLESSEN 

  
  

 
 



Hoe? 

•  Aansluiten bij leerling 

•  Diagnosticerend onderwijzen 
– Signaleren 
– Analyseren 
– Diagnosticeren 
– Handelen 



•  Signaleren 
–  welke toetsen? 
–  Product / proces 
–  Vroegtijdig signaleren 

•  Analyseren 
 analyse toetsresultaten met als doel: 

–  welke leerstofonderdelen beheerst de leerling al? 
–  Waar heeft de leerling nog problemen mee? 



•  Diagnosticeren 
 diagnostische gesprekken 

– begrip van rekenzwakke leerlingen 
– over de drempel helpen / veranderingen 

uitlokken 
– brug slaan naar remediëren 

•  Handelen 



Concrete hulpmiddelen 

•  Speelgeld 
•  Tafelkaart 
•  Rekenmachine (investeer in schatten) 
•  Onthoudkaartjes met basisleerstof 
 
•  Meer tijd bij toetsen 
•  Mondelinge (toelichting bij) toetsen  
•  Speciale rekenklasjes  
 



Andere hulp 

•  verbale hulp bieden  (tip geven) 
•  complexiteit verminderen  

 (in deelproblemen opsplitsen; 
eenvoudiger getallen) 

•  structuur verhogen (hulpmiddelen; 
tekening; stappenschema) 

•  modelleren (voordoen en na laten doen) 
 



Onderwijs moet sterk zijn 
waar de leerling zwak is 



HUISWERK 
Deel 7 



Huiswerk 
•  Laat zien waar in jouw opleiding een percentage 

voorkomt 

•  Graag deze keer laten zien zoals Wim het liet 
zien w.b. kommagetallen 


