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WISKUNDE 
 

1. Beginsituatie 
 

1.1. Visie  
 

We willen dat onze leerlingen de nodige competenties en de juiste ingesteldheid verwerven 

voor wiskundige problemen en deze integreren in het gewone leven. Hierbij zijn zowel kennis, 

inzicht als vaardigheden nodig. Deze worden zoveel mogelijk aangebracht en ingeoefend 

vanuit betekenisvolle situaties en aansluitend bij de leefwereld van de leerlingen. We 

proberen zo functioneel mogelijk te werken: vertrekken vanuit het concrete, de geleerde 

inzichten (technisch rekenen) en basisbegrippen voldoende inoefenen om ze praktisch toe te 

passen bij probleemoplossend denken/handelen.  

Het praktisch werken rond ‘meten’ krijgt hier ook ruime aandacht: werken met geld, klok, 

gewicht, lengte, inhoud, temperatuur… Ook voor meetkunde wordt zoveel mogelijk de 

theoretische leerstof praktisch toegepast. Hier zijn oriëntatie en werken met vormen maar 

ook tekenen en bouwen belangrijk.   

We hopen dat ze zo voldoende transfer kunnen maken om later zo zelfstandig mogelijk te 

kunnen functioneren. 

 

 

1.2. Doelgroepprofilering 
 

Type 1 : 

Onze type-1 leerlingen hebben vaak nood aan een tragere opbouw bij het aanbrengen van de 

leerstof om deze kennis, inzicht en vaardigheden te verwerven. De leerstof wordt klassikaal 

aangebracht. Meestal is er nog veel nood aan herhaling en extra inoefening. Ook veelvuldig 

gebruik van concreet materiaal tijdens de wiskundeles, is voor hen een noodzaak. Op die 

manier krijgen ze de kans om het geleerde meteen in de praktijk toe te passen en zelfstandig 

problemen op te lossen. 

 

Type 8 : 

Wat voor onze type 1-leerlingen geldt, geldt ook voor onze type 8-leerlingen, maar ze kunnen 

meestal een snellere opbouw aan. Zij beschikken doorgaans over sterkere mentale 

mogelijkheden en betere vaardigheden wat betreft inzicht, geheugen en informatie-

verwerking. Ze leren om te redeneren en verbanden te leggen. Het wiskundig oplossen van 

problemen verdient ruime aandacht. Deze problemen liggen zowel op het vlak van getallen, als 

van meten of meetkunde.  

Bij dit alles is niet alleen de oplossing vinden belangrijk, maar zeker ook het proces om tot die 

oplossing te komen! Deze leerlingen kunnen zich hier verder in verdiepen. Hierdoor bereiken 

ze veelal een hoger niveau voor wiskunde dan type-1 leerlingen op het einde van hun 

schoolloopbaan bij ons. Dit maakt dat zij meestal een sterkere studierichting aankunnen: 

beroeps of soms zelfs technisch onderwijs.  
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2. Doelenfase 
 

Onze school baseert zich voor het leergebied wiskunde voor type 1 op de ontwikkelingsdoelen 

(OD) type 1 (BuBaO 1999). Voor type 8 baseren we ons op de OD voor Buitengewoon 

Onderwijs Type 8 (BuBaO 2010) en het leerplan van het gewoon Basisonderwijs. Voor elk type 

gelden een aantal dezelfde OD, maar ook totaal andere.  

 
Bij het selecteren van de doelen maken we gebruik van de ‘Kijkwijzer voor wiskunde type 1 en 
type 8’ en onze groeilijnen. (zie ook Pedagogisch project, fase II doelenfase). 
 

 

 

3. Voorbereidingsfase 
 

3.1. Strategie 

 
Zie algemene afspraken in Pedagogisch project, III Voorbereidingsfase, punt 6 

“Hanteren van het curriculum per leergebied’. 

Specifiek voor het leergebied wiskunde gelden volgende afspraken:  

 

-Voor wiskunde werken we klasoverschrijdend. Alle leerlingen zijn ingedeeld in 

niveaugroepjes.  We maken onderscheid tussen T1, met 9 niveaus en T8, met 10 niveaus. In 

paragraaf 5 ‘Evaluatiefase’  is terug te vinden op basis waarvan deze indeling gebeurt. 

 

 

niveaugroep Leerstof start ongeveer op niveau van… 

0 kleuter 

1 Voorbereidend 1e lj. 

2 Begin 1e lj. 

3 Midden 1e lj. 

4 Begin 2e lj. 

5 Midden 2e lj. 

6 Begin 3e lj. 

7 Midden 3e lj. 

8 Begin 4e lj. 

9 Midden 4e lj. 

 
  

-We trachten bij de voorbereiding van onze wiskundelessen voldoende aandacht te 

hebben voor zinvolle, functionele toepassingen. Wat de leerling nu leert moet betekenis 

hebben voor zijn/haar toekomst!   

Een voorbeeld hiervan is het ‘Groeiboekje’. Het groeiboekje verzamelt op een geordende 

manier gegevens uit het dagelijkse leven van de leerlingen. Ze zorgen zelf, samen met de 
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leerkrachten van de rekengroepen, of andere, dat er regelmatig gemeten wordt en dat 

de meetresultaten genoteerd worden. Ook de referentiematen worden stap voor stap 

opgelijst. De leerlingen leren het boekje functioneel te gebruiken: noteren om te 

onthouden, te vergelijken… 

Het is een persoonlijk boekje dat telkens wordt meegenomen naar de volgende 

rekengroep, gedurende de hele schoolloopbaan bij ons. Zo kan het telkens aangevuld of 

aangepast worden met nieuwe resultaten, en wordt het een infodocument waar elke 

leerling op elk moment kan naar teruggrijpen indien nodig. Ze zien o.a. hoe ze zelf 

‘groeien’, maar leren ook hoe ze andere dingen kunnen meten en de resultaten 

vergelijken. 

Tenslotte wordt de lijst met referentiematen stap voor stap opgebouwd doorheen de 

verschillende jaren, wat zeker een hulp moet bieden tijdens de lessen ‘meten’. 

Ook gegevens/resultaten uit andere lessen zoals wero , actua of LO kunnen eveneens 

hierin genoteerd worden. 

 

-Door klasoverschrijdend te werken in rekengroepen en met (extra) didactisch 

materiaal te ondersteunen, proberen we zoveel mogelijk op het niveau van elk kind te 

werken. Extra differentiatie gebeurt indien nodig: minder oefeningen, meer tijd 

voorzien, aangepaste vragen, langer gebruik van hulpmateriaal,…   

 

-Voldoende inoefening en regelmatige herhaling moeten helpen om zich de leerstof eigen te 

maken. Werken met verschillende werkvormen, gebruik van aangepast materiaal, gebruik van 

stappenplannen/pictogrammen… moet er mee voor zorgen dat de leerlingen zelfstandig de 

aangebrachte leerstof kunnen inoefenen en graag de lessen ‘wiskunde’ blijven volgen.  

 

-In het lokaal van de Blio kan allerlei didactisch materiaal geleend worden. Ook met vragen 

rond wiskunde kan men bij haar terecht. 

 

-Wanneer leerlingen niet meer weten hoe ze een bepaalde wiskundige opdracht moeten 

aanpakken, kunnen ze dit opzoeken in het ‘Wiskunde-onthoudboekje’. Het boekje is 

functioneel en biedt de basisstructuren aan voor de verschillende domeinen binnen wiskunde. 

Het boekje zet aan tot meer zelfstandigheid, zelfvertrouwen en stimuleert het 

probleemoplossend denken bij onze leerlingen. Door het regelmatig ter hand te nemen kunnen 

de leerlingen de leerstof ook beter onthouden. 

Het onthoudboekje is tegelijkertijd ook een houvast voor alle leerkrachten die wiskunde 

geven in welk niveau dan ook. En…het kan natuurlijk ook in andere lessen gehanteerd worden! 

 

-In die wiskundelessen is ook voldoende aandacht voor taal noodzakelijk, niet alleen voor 

taalzwakke leerlingen, maar voor alle leerlingen. Taalinitiatie wordt geïntegreerd aangeboden 

in de wiskundeles. Bijvoorbeeld: we vragen aan een leerling om de oefening voor de klas te 

komen vertellen, om zelf een vraagstukje te formuleren, om een gevonden oplossingsstrategie 

te verwoorden voor de groep. Bepaalde werkvormen stimuleren ook de taal doordat leerlingen 

aangespoord worden om met elkaar te praten over de oefeningen… Hierdoor wordt het 

leerproces bevorderd en kunnen problemen tijdig opgemerkt/verholpen worden: vb. mondeling 

ondersteunen van rekenhandelingen, begrijpend lezen van concrete opdrachten, … 
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-Daarnaast is er het gebruik van eenzelfde methode als rode draad, waardoor tijdslijnen, 

referentiematen, materialen en andere structuren dezelfde zijn in alle rekengroepen. 

Momenteel is dat ‘Kompas’, aangevuld met andere. 

 

 

3.2. Handleiding groeilijn wiskunde 
 
Bij het begin van het schooljaar worden per niveau de evaluatie op de vorige deelgroeilijn 

doorgegeven (= beginsituatie van  elke wiskundegroep), alsook de blanco deelgroeilijn voor het 

nieuwe schooljaar. Eventuele rekenproblemen van leerlingen worden ook vermeld in het 

document van de klassenraad zodat leerkrachten makkelijk informatie kunnen terugvinden van 

het jaar voordien. 

 

Indien het volledige niveau gegeven en bereikt werd, kan er gestart worden met het volgende 

niveau. Zo niet moeten eerst de niet aangebrachte of bereikte doelen verder afgewerkt 

worden.   

Het document groeilijnen kan tevens door elke leerkracht gebruikt worden bij de jaarplanning 

en wordt in het groepswerkplan (GWP nr. 4) per leergebied/niveau bewaard. 
 

Op één document vind je de OD, de beginsituatie, de planning, de evaluatie. Deze behelst 

zowel het product als het proces (zie de attitudes). Het vormt de rode draad bij de 

klasopdracht: het wordt dus een heel jaar lang gehanteerd en op het einde van het jaar weer 

opgevraagd door de Blio. Dit ingevuld document moet immers dienen als beginsituatie voor het 

daaropvolgende schooljaar!  

 

 

3.3. Bijkomende afspraken bij de groeilijn wiskunde  
 

3.3.1. Cijfers en getallen correct schrijven 

 
Voor het leerproces van wiskunde is het nodig dat de schrijfwijze van de cijfers voldoende 

wordt voorgeschreven op het bord zodat leerlingen zelf de juiste richtingen/volgorde kunnen 

zien gebeuren en daarna zelf uitvoeren. Daarom moet er voldoende inoefentijd voorzien 

worden voor de lln.  Het is ook nodig om  voldoende te  blijven controleren gedurende het hele 

schooljaar. Het moet een correct automatisme worden en voorkomt zo problemen. Zeker 

linkshandigen en anderstaligen kunnen hier extra aandacht gebruiken. 

  

Waarom? 

Bij getallen schrijven: het aanbrengen : 

Eerst de Honderdtallen, daarna Tientallen en dan de Eenheden.  Het wordt ook zo 
gelegd en voorgesteld met materiaal! 
    Vb.456   eerst de 4, dan de 5 en dan de 6 schrijven, van links naar rechts. 
Opgelet dus: niet schrijven hoe het gezegd wordt! 
In het Nederlands schrijft men het anders dan in het Frans. 
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    Vb. 29 = negentwintig  /vingt neuf  
 

Dit is dan ook één van de ‘lijnen’ binnen schrijven én wiskunde! Indien dit voldoende aan bod 

komt in de basisklassen en ook nog in de tussengroepen aandacht krijgt, voorkomen we 

daardoor extra rekenproblemen.  Leerlingen vragen om een houvast. In de eindklassen is dit 

normaal geen probleem meer: de lln. weten hier hoe getallen gevormd worden… Leerlingen die 

later instromen hebben soms ook grote problemen, maar hier is het beter om niet alles in  1 

keer weer om te gooien. 

 

 

3.3.2. GETALLEN/BEWERKINGEN  

 
                        Voor type 1 en 8 : 

                   niv. 0 : voorbereidende wiskunde 

                        niv. 1 : tot 5 

                        niv. 2 : tot 10 

                        niv. 3 : tot 20 

                        niv. 4 : tot 100 ( deel 1) 

                        niv. 5 : tot 100 

                        niv. 6 : tot 1000 (deel 1) 

                        niv. 7 : tot 1000  

                        niv. 8 : tot 10 000 –100 000  

                         

                        Voor type 8 : 

                        niv. 9 : decimalen 

                        

 -  Vanaf niv. 2 :  Splitsingen en bewerkingen tot 10 heel goed automatiseren! 

    Ook in volgende niv. blijven herhalen! 

 -  Niv. 4 : getallenkennis tot 100 aanbrengen 

 -  Bewerkingen als T+/-T inoefenen met de link naar E+/-E 

-  Brug wordt uitgesteld tot eind niv. 4 (type 8) : enkel brug tot 20: E+E=TE en  TE-E=E  

                                            Begin niv. 5 : brug tot 100 uitbreiden 

                                            Begin niv. 5 (type 1)            

-  begin niv. 5 : brug tot 100 uitbreiden en automatiseren: werken naar analogie :  

          9 + 5 / 19 + 5/ 39+5 / 59+5…. 

  - niv. 4 : enkel x en :-tafels van 2, 5, 10 

  - niv. 5 : de andere x en : -tafels aanbrengen en automatiseren 

  - in alle niv. : veel VERWOORDEN wat ze doen ( o.w.v. taalproblematiek) 

 

 

Hoofdrekenen  
 

In type 1 

Wordt +/-  tot 1000, aangebracht enkel zonder brug over het H.  

De brug over het H lukt bij veel lln. heel moeilijk, vraagt te veel tijd en energie en is niet 
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functioneel.  We stappen hier over op cijferen en nadien op de zakrekenmachine (ZRM) en 

rekenmachine op PC/GSM.  Dit loopt parallel met wat gangbaar is in de samenleving.  

 

In type 8 

Het hoofdrekenen tot 10 000/100 000 beperken we tot eenvoudige optellingen en 

aftrekkingen.  Dit betekent dat opgeteld en afgetrokken wordt met ronde getallen (vb. 2563 

+ 3200 en niet 2563 + 3256).  Verder spreken we af dat bij het hoofdrekenen tot 10 000/ 

100 000 de lln. nooit meer dan 1 keer de brug laten maken. 

(vb. wel 2563 + 3600, maar niet 2563 + 3750 ) 

 

Deze keuze maken we omdat het hier gaat om zo’n complexe berekeningen dat niemand in de 

samenleving deze nog uit het hoofd zou berekenen. Voor de complexere sommen schakelen 

ook wij over op cijferen of een ZRM.  Vooraf schatten en nadien controleren van de uitkomst 

wordt voldoende geoefend om lln. bewuster met rekenen te leren omgaan. 

 

Differentiëren: leerlingen met ernstige rekenproblemen (dyscalculie) hanteren sneller/langer 

hulpmiddelen zoals getalbeelden, tussenstappen noteren, tafelkaart of ZRM. Ook het 

individueel aanpassen van aantal oefeningen, moeilijkheidsgraad of werktijd zijn een optie! Zij 

beschikken over een individueel ‘wiskunde-onthoudboekje’. 

 

 

3.3.3. METEN  
 

Meten is meer dan het leren kennen van maten en het gebruiken van meetinstrumenten. 

Kinderen moeten een ‘maatgevoel’ ontwikkelen. Dit moet groeien naarmate ze de verschillende 

rekengroepen doorlopen. Hierbij kan een referentiekader opgebouwd worden met 

gebruikelijke herkenbare ‘standaardmaten’. 

 

Referentiekader: vaste maten in onze school 
 

 Lengtematen 

 

km 100m 10m m dm cm mm 

       

 

1 m : afstand tussen de gespreide armen ( armwijdte) 

1 dm : afstand tussen duim en wijsvinger( gespreid) 

1 cm : breedte van de wijsvinger(nagel) 

1 km : afstand van de school tot ‘Lidl’ langs de steenweg naar Halle – duurt +/-  

          kwartier. 

100 m : afstand van bovenaan de bulospeelplaats tot aan de speelplaats van het   

             middelbaar. 

10 m : afstand tussen paal 1 en paal 3 van het dak van de bulospeelplaats 

Aandacht voor eigen lengte, resultaten van ver- en hoogspringen, elk jaar opnieuw. 

 



Sint-Victor BuLO Alsemberg          VISIETEKST WISKUNDE  (oktober 2012)                                  7 

 Gewichten 

 

ton   kg   g 

       

 

1 kg : een pak suikerklontjes, griessuiker, bloem, zout 

½ kg, 500g : een pak bloemsuiker 

250g : een pakje koffie 

5g : 1 suikerklontje 

1g : individuele portie zout/peper in restaurant 

Aandacht voor eigen lichaamsgewicht doorheen alle rekengroepen! 

Meetresultaten bijhouden : 1 kg = 5/6 appels,…. 

                                             

 

 Inhoudsmaten 

 

   l dl cl ml 

       

 

1 l : een brik melk, fruitsap 

½ l : een flesje water 

1 dl : een halve  kop melk 

1 cl : een soeplepel /cupje melk 

5 ml : koffielepel/maatje siroop 

1 ml : 1 spuitje/inktpatroon 

 

Meetresultaten bijhouden als … 

1 l : kleine doos roomijs 

10 l : grote emmer 

33 cl : brikje frisdrank 

 

 

 Tijd 

 

A. Tijdstip 

-Dagen, weken, maanden, seizoenen en de relaties ertussen: begrippen om regelmatig 

te herhalen en praktisch te gebruiken! 

Maanden oefenen m.b.v. ‘vuistentruukje’. 

-Kloklezen : 

Bij het kloklezen ervaren de leerlingen grote problemen met de correcte leeswijze van 

het uur tussen kwart over het uur en kwart voor het uur.   

We besluiten dat het uur wordt gelezen als vb. 25 minuten voor/over 8 (uur). Alles 

tussen kwart voor het uur en kwart over het uur wordt gelezen als voorheen.      
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Analoge klok Vb :  Digitale klok 

uur 3uur 03 : 00               15 : 00 

Half uur half 4 03 : 30               15 : 30 

Kwart voor  Kwart voor 3 03 : 45               15 : 45 

Kwart over Kwart over 3 03 : 15                15 : 15 

5 min. over het uur 5 min. over 3 03 : 05               15 : 05 

10 min. over het uur 10 min. over 3 03 : 10                15 : 10 

20 min. over het uur 20 min. over 3 03 : 20               15 : 20 

25 min. over het uur 25 min. over 3 03 : 25               15 : 25 

35 min. over het uur 25 min. voor 3 03 : 35               15 : 35 

40 min. over het uur 20 min. voor 3 03 : 40               15 : 40 

50 min. over het uur 10 min. voor 4 03 : 50               15 : 50 

55 min. over het uur 5 min. voor 4 03 : 55               15 : 55 

 

  

De analoge klok kan ook gelezen worden zoals de digitale klok. Vb. 14u15 = 14:15 

We leren hen wel de digitale tijd aanduiden op de analoge klok. Idem voor het 

kloklezen tot op 1 minuut nauwkeurig. 

 

We geven zeker voldoende aandacht aan die digitale tijd, aangezien deze tegenwoordig 

overal wordt gebruikt in geschreven vorm en universeel te begrijpen is. (GSM, 

computer, TT,  aankondigingen, uurtabellen,…) 

 

Concreet : 

Datum verwoorden, noteren 

school begint om 9u,… 

ik verjaar op …..  

 

B. Tijdsduur  

 

dag uren minuten seconden 

1 24   

 1 60  

  1 60 

 

 

eeuw jaar maand week dag 

 1 12 52 365 

1 100    

                                                                                                                         

Concreet :  

Lesuur : 50 minuten 

Middagpauze : 1 uur 

Grote vakantie : 2 maand 
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 Geld 

 

Notatie: 1 euro 25 cent =  1€25 cent 

                                         € 1, 25 

                                         1,25 EUR 

 

briefjes 500€ 200€ 100€ 50€ 20€ 10€ 5€ 

 

munten 2€ 1€ 50 cent 

€ 0,50 

20 cent 

€ 0,20 

10 cent 

€ 0,10 

5 cent 

€ 0,05 

2 cent  

€ 0,02 

1 cent 

€ 0, 01 

 

 

Teruggeven op een bedrag in euro/cent kan op 2 manieren gebeuren : 

het aftrekken of het doortellen. 

 

1. Vooreerst wordt het aftrekken aangebracht : vb. prijs = 94,80€ 

    Men krijgt 100€, dus teruggeven : 100€ – 94 € = 6€     6€ - 80 cent =   5€20cent 

2. prijs : 94,80€        eerst 20 cent geven om 95€ te hebben, daarna nog 5€ tot 100€ 

 

Beide manieren zijn goed, maar probeer om eerst het aftrekken te laten gebruiken.  

Ze moeten de bewerking zowel kunnen zeggen, noteren als uitvoeren! 
 

Concreet :  

Prijzen van enkele producten nagaan : 

1 groot brood : 2 euro 

1 liter melk     :   … 

 

 

 Temperatuur  

Eigen lichaamstemperatuur : 37°C 

Meer dan 37°C : koorts! 

0°C : vriespunt van water /smeltpunt van ijs 

Temperatuur in de klas, thuis : +/- 20°C 

100°C : kookpunt van water 

Aandacht voor temperatuursmetingen in alle seizoenen! 
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4. Uitvoeringsfase 
 

Leerlingen met rekenstoornissen worden extra ondersteund door de Blio: deze werkt 

vraaggestuurd vanuit de KR, en maakt in overleg met de leerkrachten een selectie van OD 

waaraan gewerkt zal worden. Dit kan door remediëring van problemen of het aanleren van 

compensatievaardigheden (vb. cijferen,…) en het aanbieden van extra hulpmiddelen (vb. 

zakrekenmachine,…).  

 

 

Ook de hulp van de kinesitherapeuten kan worden ingeroepen voor leerlingen die bij wiskunde 

specifieke problemen ervaren.  Vaak gaat het dan om problemen op vlak van ruimtelijk inzicht, 

wiskundige begrippen… Zij werken klasintern mee aan de zorgvragen van de leerlingen of 

stellen een individueel handelingsplan op en werken individueel met de leerling(en) om 

tekorten zoveel mogelijk aan te pakken en aansluiting bij de groep opnieuw mogelijk te maken. 

(zie ook Pedagogisch project fase IV, 2. Klasintern werken)  
 
Bij problemen met de ‘rekentaal’ kan hulp ingeroepen worden van de leerkracht Rand &Taal. 

 

 

5. Evaluatiefase 
 

Zie algemene afspraken in Pedagogisch project, ‘punt V: Evaluatiefase’. 
 

Specifiek voor wiskunde gelden volgende bijkomende afspraken: 

 

Bij een nieuwe leerling wordt het rekenniveau bepaald door de afname van een LVS-test, 

en/of info van de vorige school/CLB. Na bespreking op de klassenraad kan een leerling 

aansluiten bij het best passende niveau. 

 

Bij leerlingen die al wiskunde volgden op onze school, worden de resultaten bij het einde van 

het vorige schooljaar gehanteerd. Deze zijn terug te vinden op de individuele evaluatie op de 

deelgroeilijn en in het document van het IHP. De LVS Goessaert voor wiskunde wordt niet 

standaard als test afgenomen op het einde van het schooljaar. Men kan doorheen het 

schooljaar wel bepaalde onderdelen uit deze test gebruiken  om de leerstof die reeds werd 

aangebracht bij de leerlingen te evalueren.  Ook zelfgemaakte testen of testen uit andere 

methodes komen hiervoor in aanmerking.  

 

LVS Goessaert wordt voorlopig wel nog afgenomen bij lln. die nieuw starten in onze school (om 

een beginsituatie te bepalen) en bij leerlingen die (mogelijks) terugkeren naar het gewoon 

onderwijs, zoals lln uit de SLK type 8, schoolverlaters… 

 

Indien een niveau volledig gegeven en gekend is, kan er eventueel al gestart worden met het 

volgende niveau, dit steeds in overleg met de Blio. 

 


