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vErhoudiNGEN 
brEukEN

Rekenen met grote getallen

functioneel gebruiken functioneel gebruiken

Omrekenen valuta 
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Verschil kennen tussen absoluut en relatief

Breuken in de praktijk herkennen

Omrekenen recepten
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denkactiviteiten

mETEN & mEETkuNdE vErbANdEN
Deze 1X-poster is ontwikkeld door Suzanne Sjoers en Kees Hoogland en de APS-expertgroep rekenen-wiskunde gecijferdheid. 
APS is gespecialiseerd in het thema Rekenen en eXcellente Leerlingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne Sjoers, APS. 

Deze poster heeft geen formele status in het kader van het Referentiekader Taal en Rekenen. Deze poster is bedoeld als inspiratie voor en een aanzet tot een referentieniveau X rekenen voor eXcellente leerlingen. 
Hij is ontwikkeld in het kader van het SLOA-project: Documenteren van Groei bij Rekenen.

Powers of 10 opschrijven

Kritisch beoordelen van een uitkomst.

Deelbaarheid herkennen
door 2 
door 3 
door 9

Machten kennen 
210 = 1024
103 = 1000

Tafels van vermenigvuldiging 
tot en met 12 

Omrekenen maten

Oppervlakte en inhoud bepalen / 
berekenen van figuren

Procentuele afwijking 
•	Boetes	hard	rijden
•	Inhoud	producten	e

Breuken met noemer 2, 4, 
10 omzetten in bijbehorende 
percentages.

Vergroten en verkleinen

Breukrekenen

Procent

Promille

Schaalrekenen

Kauwgum-deling afmaken

Denken in fractals

Breuken formele rekenregels

Kansrekenen

Referentiematen

Werken met grafen
•	doorloopbaarheid

Vlakvullingen maken
•	Escher	

Veelhoeken herkennen en maken

Veelvlakken herkennen

Symmetrie herkennen 
•	Spiegelsymmetrie

•	Draaisymmetrie

Cyclisch gedrag herkennen:
•	Konijnenpopulatie	
•	Eb	&	vloed	

Bijzondere rijen herkennen 
•	Fibonacci

Buitenlandse maten omrekenen

Grafieken en tabellen lezen

Grafieken tekenen 

Rijen voortzetten

Grafieken extrapoleren

Grafieken vergelijken 
en conclusies trekken

Schalen kennen 
•	Wind	(Beaufort)
•	Aardbeving	(Richter)
•	Temperatuur	(Celsius)	(Fahrenheit)
•	Toonladder	

Rekenen 
met 
 tijdverschillen 

Patronen herkennen 
en afmaken

18 miljard : hoeveel is dat per 
Nederlander?
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Gewicht 4000 kilo  Omtrek 40.000 km

mm - cm - dm - m - dam - hm - km

1/10 10% 0,1 1 op10
¼ 25% 0,25 1 op 4
½ 50% 0,5 1 op 2
100% 1
1/3 33% 0,33 1 op 3
2/5 40% 0,4 2 op 5
1/8 12,5% 0,125 1 op 8

Magische vierkanten maken 

Logische puzzels maken
•	Sudoku	
•	Letterpuzzels

Priemgetallen afleiden
•	Zeef	van	Eratosthenes

Cijfernotaties kennen
•	Spijkerschrift
•	Arabisch	
•	Romeins	

Bijzondere wiskundige 
getallen leren kennen

	 E	E	N
	 E	E	N	+
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paraat hebben paraat hebben

paraat hebben paraat hebben

Talstelsels verkennen
•	Binaire	stelsel
•	Land	van	okt	

•	60-tallig	stelsel
•	12-tallig	stelsel

Soorten groei herkennen
•	Evenveel	erbij	
•	Steeds	…	keer

1	 4	 9	 16	 25	 …

4	 2	 6	 3	 8	 …

Meetkundige figuren 
herkennen in
•	Natuur
•	Bouwwerken

?

Menselijke maten herkennen
•	Schoenen
•	Bril	

vest 38

broek 40

Schoenen 38

zonnebril -2

BH 75b

π ∞

Metriek stelsel XXS 
Mili 0,001
Micro 0,000.001
Nano 0,000.000.001
Pico 0,000.000.000.001   

Metriek stelsel XXL 
Kilo 1.000  
Mega 1.000.000
Giga 1.000.000.000
Tera 1.000.000.000.000

Teken dit 
figuur zonder 
je pen van 
het papier te 
halen.

 8 3 4
 1 5 9
	6	 7	 2


