
 

M.R. 56 : Overzicht scenario’s . 

Leerlingengedeelte 

 
Schermafdruk uit leerlingenvolgsysteem. Vorderingen per leerling. 



ALLEMAAL MATEN 

    

  Leerinhoud Probeer en leerfase (M.R. 56) Oefenreeks(*) 

        

A1 Lengte. Tabel Hoe gebruik je de tabel? Invoer maatgetallen, komma, tussennullen. 1,5km = . cm              0,8 m = .  mm 

A2 Lengte. Meetlat. Gebruik meetlat. Aflezen lengte in m, dm, cm, mm Meet af: 120 mm      1,2 l       50 cl 

A3 Inhoud. Tabel Gebruik tabel 1,5 l =  . cl                  3 dl = . ml 

A4 Inhoud. Maatbeker Gebruik maatbeker. Aflezen inhoud in l, dl, cl, ml Meet af: 3 dl             200 ml  

A5 Gewicht. Tabel Gebruik tabel 1,5 ton = . kg            250 g = . kg 

A6 Gewicht. Balans Simulatie omrekenen kg <-> g (balans) ton <-> kg (weegbrug) Weeg af: 1,2 ton     250 g 

        

B1  1 dm² = 100 cm² Rasterveld cm². Rechthoek slepen. Oppervlakte lezen in dm² en cm². Kleur in: 25 cm²     0,6 dm² 

B2 Oppervlakte. Tabel Gebruik tabel 1,5m² = . dm²         25 cm² = .  dm² 

B3 100 m² = 1 a Afbakenen rechthoekig bloemenperk. Herleiding m² naar are/ca Meet af: 1 are      60 ca   

B4 Landmaten. Tabel Gebruik tabel 1 ha = .a                 6 a 15 ca = . ca 

B5 1 km² = 100 ha Oppervlakte plattegronden vergelijken. Wat is groter: 54 ha of 0,45 km²? Vergelijk. 1,5 km² ? 15 ha (<,=,>) 

B6 Opp. lengte. Tabel Gebruik tabel 2 a = . m²               2 m = . cm 

        

C1 1 dm³ = 1000 cm³ 3D bouw met cm³. Volume noteren in dm³ en cm³. Hulpmiddel: abacus. 6 cm³ =  . dm³.  Hulp: 3D constructie. 

C2 Volume. Tabel Gebruik tabel 1,5m² = . dm²        150 cm³ = . dm³ 

C3 1 m³ = 1000 l Meter waterverbruik.  Verhouding m³ <-> l Vergelijk. 1,5 m³ ? 150 l (<,=,>) 

C4 Volume. Inhoud. T. Gebruik tabel 25 dm³ = . liter      1,5 m³ =   . l  

C5 Soortelijk gewicht Balans. Afwegen water, ijs en sneeuw. Gebruik verhoudingstabel. 3 dm³ ijs weegt…     2 l water weegt… 

C6 Mix. Tabel Gebruik tabel Alle herleidingen 

   

 

 
 

    

* Bij de tabelscenario's zijn er 10 opgaven en 3 levels.  

 Opgaven 1-3: tabel kan ingevuld worden   

 Opgaven 4-6:  tabel zichtbaar, kan niet worden ingevuld (kijktabel)  

 Opgaven 7-10: tabel enkel zichtbaar bij herkansing  

    

 Inhoudsgerichte feedback: bij elke herkansing krijgt de leerlingen aangepaste hulp.  

    



FIGURAMA 
     

  Leerinhoud Probeer en leerfase (M.R. 56) Oefenreeks   

      Gegeven(*) Opdracht 

D1 Rechthoek. Omtrek/opp. Onderzoek effect wijziging afmetingen op omtrek en opp. Omtrek/ opp. Rechthoek Teken rechthoek 

D2 Omtrek veelhoeken Hoe bereken je de omtrek van vlakke figuren? Afbeelding  figuur Omtrek? 

D3 Opp. vierhoeken Hoe bereken je de oppervlakte van vierhoeken? Afbeelding vierhoek Oppervlakte? 

D4 Opp. driehoeken Hoe bereken je de oppervlakte van driehoeken?  Afbeelding driehoek Oppervlakte? 

D5 Opp. veelhoeken Hoe bereken je de oppervlakte door omstructureren? Afbeelding veelhoek Oppervlakte? 

D6 Veelhoeken. Schaal Onderzoek effect schaalvergroting op omtrek en oppervlakte. Zijde. Omtrek of oppervlakte Teken figuur 

          

E1 Volume. Blokjes. Simuleert relatie tussen 3D voorstelling en grondplan van bouwsels Bouwsel (vrij/balk/kubus) Hoeveel blokken? 

E2 Van 2D naar 3D Simuleert effect wijziging grondplan op 3D weergave Grondplan. Model bouwsel Bouw na. 

E3 Oppervlakte balk. Simuleert ontwikkeling van een balk. Balk 3D + ontwikkeling Oppervlakte? 

E4 Volume balk. Hoe bereken je het volume van een balk? Balk 3D Volume 

E5 Soortelijk gewicht Effect aard van de grondstof op het gewicht van een bouwsel. Bouwsel. SG grondstof (**) Hoeveel weegt ? 

E6 Volume <-> gewicht Hoe bereken je het gewicht van een plank zonder balans? Plank. SG grondstof(**) Volume? Gewicht? 

          

F1 Cirkel. Omtrek/opp. Onderzoek effect wijziging afmetingen op omtrek en opp. Afbeelding cirkel.  Teken rechthoek 

F2 Samengestelde figuren Hoe bereken je de omtrek en oppervlakte? Afbeelding  figuur Omtrek? Oppervlakte? 

F3 Wielen. Afgelegde wiel? Hoe bereken je de afgelegde weg bij omwenteling? Afbeelding fiets. Diameter wiel. Afstand 

F4 Cilinder. Oppervlakte Hoe bereken je de oppervlakte van driehoeken?  Cilinder. 3D + ontwikkeling Oppervlakte? 

F5 Cilinder. Volume Hoe bereken je de oppervlakte door omstructureren? Afbeelding cilinder Volume? 

F6 Cilinder/balk. Inhoud. Hoe bereken je de inhoud van een zwembad of aquarium? Afbeelding balk/cilinder Inhoud? 

   

 

 
 

 

* Alle benodigde afmetingen zijn op de voorstelling weergegeven. Er zijn soms overtollige (misleidende) gegevens.  

 Bij sommige scenario's is de afbeelding getekend op een raster (vakjes van 1cm²)   

 Bij cirkelscenario's wordt ofwel de diameter ofwel de straal weergegeven.   

** Het soortelijk gewicht van een stof is afleesbaar in een tabel.   

 Bij deze scenario' s wordt een verhoudingstabel gebruikt als hulp voor de berekeningen   

     

 Bij de scenario's uit reeks F kunnen de leerlingen een aangepaste calculator gebruiken (op het scherm).  



     

 



 


