
WISKUNDE



GETAL & RUIMTE 

BBL

• Op basisniveau werken we in 
een leerwerkboek

• Is de methode digitaal 
beschikbaar

• Zijn er instructievideo’s 
beschikbaar

• Werken we veel met online 
lesmateriaal



GETAL & RUIMTE 

KBL + TL

• Op kader + theoretisch niveau 
hebben we een lesboek + een apart 
werkboek

• Maak je de meeste opdrachten in je 
eigen schrift

• Is de methode digitaal beschikbaar
• Zijn er instructievideo’s beschikbaar
• En oefenen we veel met online 

lesmateriaal 



GETAL & RUIMTE   

• De methode is opgebouwd uit 8 hoofdstukken

• Ieder hoofdstuk begint met het ophalen van     
voorkennis (-> wat weet je er al van?)

• Bij alle lessen staat de theorie duidelijk uitgelegd.

• Na alle lessen staat de theorie in een samenvatting

• Daarna volgt een diagnostische toets, een oefentoets 
waarbij je je kennis van het hoofdstuk kan toetsen.

• Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een herhaling, je 
kunt dan de sommen die je moeilijk vindt nog extra 
oefenen.           

Ofwel: Differentiëren!



Differentiëren en digitaal werken

 Voor iedereen is er de mogelijkheid om alle stof nog eens digitaal te doen via 

de digitale methode van Getal en Ruimte.

 Voordeel:

 Je krijgt meteen feedback

• Een groen vinkje als je het goed doet V

• Een rood kruisje als het fout is X

 Op het beeldscherm kun je de uitleg ook nog openen.

 Het antwoordenboek is digitaal beschikbaar



GETAL & RUIMTE – rekenen 

Voor alle leerlingen: 

Is er een apart rekenwerkboek
bij de methode.

Hierin oefen je met:

- Plussommen

- Minsommen

- Deelsommen

- Keersommen



Belangrijke benodigdheden bij wiskunde

Rekenmachine – CASIO  fx-82EX Koershoekmeter (gradenboog)

CLASSWIZ -

(zelf aanschaffen) (zit al bij methode (Getal & Ruimte)

Degelijke passer Liniaal of 

- Geodriehoek

(zelf aanschaffen)   (zelf aanschaffen)
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Heb je moeite met rekenen en wiskunde?



Maak je geen zorgen:
Dan bieden wij de oplossing: 
Remedial Teaching, kortweg r.t.

Gewoon tijdens schooltijd.
Eigenlijk heel bijzonder, maar voor ons 
is ook dit heel gewoon



Hoe werkt het?

-. De vakdocent, de mentor, of jijzelf signaleert een probleem.

-. De vakdocent vult een formulier in met jouw specifieke
problemen bij wiskunde en/of rekenen.

-. De vakdocent stuurt dit formulier naar de r.t.-coördinator.

-. De coördinator zoekt een geschikte docent om jou r.t. te geven.

-. Zodra er een plekje is, ga je aan de slag.



… Misschien in 

een klein groepje  

Maar altijd gericht op jouw vragen …

… Misschien krijg je 
individueel les

En dan ……….

OF 



… en, we gebruiken de boeken, die je ook in de les gebruikt



ook zoeken we materialen om mee te oefenen
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Natuurlijk vragen we ook iets van jou:

Je moet zelf oefenen en leren, maar hoe 
meer je begrijpt, hoe leuker het wordt. En al snel voel je je een expert!



Hoe kun je van vijf lucifers het getal 16 maken?



Antwoord



Een moeder heeft 4 appels en 5 kinderen.
Hoe kan ze de appels eerlijk verdelen?



Antwoord: Appelmoes maken



Een vader is nu vier keer zo oud als zijn zoon. 
Over 20 jaar is de vader twee keer zo oud.
Hoe oud zijn de vader en zoon nu?



En dit was het voor vandaag!

Antwoord: vader = 40 jaar en de zoon = 10 jaar


