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Programma 30 juni 

1.  Huiswerk 
2.  Vakinhoud: domein meten 
3.  Vakinhoud: domein meetkunde 
4.  Vakinhoud: domein verbanden 
5.  Coaching 



HUISWERK 
deel 1 



Meten/Meetkunde 
 

•  Beschrijf een meetkunde-activiteit die jij met 1 of 
enkele leerlingen uitvoert en beschrijf het 
verloop  



Verbanden 

•  Neem een opgave mee uit domein 
verbanden op niveau 2F en op niveau 3F 



VAKINHOUD: 
DOMEIN METEN 

deel 2 



Inhouden meten 

•  Orientatie op meten 
•  Lengte 
•  Grootheden en meetinstrumenten 
•  Oppervlakte 
•  Metriek maatstelsel 
•  Omtrek, oppervlakte en inhoud 



Belang	  van	  meten	  

•  Vrijwel	  alle	  getallen	  in	  dagelijks	  leven	  zijn	  
meetgetallen	  
– verpakkingen;	  6jd;	  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	  meetreferen6es	  en	  referen6ematen	  
–  	   reconstruc6e	  
–  	  	  	  rela6es	  tussen	  maten	  via	  mee6nstrumenten	  
–  	   rela6es	  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	  

•  Reconstruc6e	  van	  rela6es	  tussen	  maten,	  
	  vanuit	  bekende,	  veelvoorkomende	  rela6es,	  
	  in	  combina6e	  met	  de	  steeds	  terugkerende	  
voorvoegsels	  	  	  





Voorbeelopgave	  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?	  



VAKINHOUD: 
DOMEIN MEETKUNDE 

deel 3 



Inhouden	  meetkunde	  

•  Ruimtelijke	  oriënta6e	  
•  Representeren	  en	  visualiseren	  
•  Vormen	  en	  figuren	  
•  Rekenen	  in	  de	  meetkunde	  



F	  –	  alles	  in	  func6onele	  situa6es	  
•  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	  representa6es	  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	  rela6e	  
daartussen	  

•  een	  eenvoudige	  situa6eschets	  maken	  
•  redeneren	  op	  basis	  van	  symmetrie	  en	  eigenschappen	  van	  figuren.	  	  







Reflec6e	  op	  meetkunde	  

•  Meetkunde	  gaat	  snel	  rich6ng	  wiskunde	  	  
– s6ppenpatronen	  	  
– zuiver	  meetkundige	  vormen	  en	  figuren	  	  
– x-‐	  en	  y-‐as	  	  

•  Niet	  func6oneel	  dan	  zit	  het	  meer	  in	  de	  S-‐
stroom	  



Func6onele	  aspecten	  meetkunde	  	  

•  Tekeningen,	  kaarten,	  placegronden	  en	  routes	  
gebruiken;	  

•  Rela6e	  2D	  met	  3D;	  
•  Begrijpen	  van	  veelgebruikte	  meetkundige	  
‘taal’;	  

•  Berekeningen	  (opp,	  inhoud)	  op	  snijvlak	  met	  
meten	  







VAKINHOUD: 
DOMEIN VERBANDEN 

deel 4 



Inhouden verbanden 

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

•  Grafieken en tabellen 
– Tabellen, grafieken en diagrammen 



Referen6ekader	  en	  verbanden	  

•  Verschil	  tussen	  verbanden	  2F	  en	  3F	  
– 2F	  is	  schoolser	  beschreven	  
– 3F	  is	  in	  de	  herziening	  func6oneler	  gemaakt	  







Func6onele	  aspecten	  verbanden	  	  

•  Diverse	  soorten	  grafieken	  en	  diagrammen	  
interpreteren;	  

•  Tabellen	  gebruiken	  (zowel	  aflezen	  als	  
interpreteren);	  

•  Vuistregels	  gebruiken	  –	  vaak	  als	  
rekenvoorschrie.	  	  



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	  betree;	  

•  In	  beide	  gevallen	  hierboven	  is	  het	  andere	  
domein	  leidend	  



Didac6ek	  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	  …….	  s6jgt	  ….’	  

–  taal	  is	  van	  belang	  



Vuistregels	  en	  woordformules	  	  

– Alleen als ze betekenisvol zijn 
– Ondersteunen met pijlentaal of ander 

(omkeerbaar) rekenschema; 
 
 
– Actietaal gebruiken; 
– Eventueel: Ingaan op variabelen (grootheden) 
– Eventueel: Relatie met tabel en grafiek 
– Eventueel: formules zelf maken 

 









COACHING 
deel 4 


