
A-stroom

4u wiskunde/week

1u differentiatie-uur ( om de 2 weken )



Inhoud leerstof  1ste jaar A-stroom

Module 1: Inzicht in getallen

Module 2: Hoofdbewerkingen met gehele getallen

Module 3: Meetkundige objecten in het vlak

Module 4: Data verzamelen, voorstellen en interpreteren

Module 5: Herhaling

Module 6: Onderlinge ligging van rechten

Module 7: Machten en vierkantswortels van gehele getallen

Module 8: Ruimtefiguren: aanzichten en ontwikkeling

Module 9: Deelbaarheid

Module 10: Herhaling

Module 11: Methodes om vraagstukken op te lossen – deel 1

Module 12: Rationale getallen

Module 13: Vlakke figuren

Module 14: Hoofdbewerkingen met rationale getallen

Module 15: Herhaling

Module 16: Machten en vierkantswortels van rationale getallen

Module 17: Eigenschappen van vlakke figuren onderzoeken

Module 18: Methodes om vraagstukken op te lossen – deel 2

Module 19: Oppervlakte en volume van ruimtefiguren



Werking

• Boek: Nando → 1ste jaar A en 2de jaar A-stroom 

• Online platform → POLPO

• Algemene uitleg → met de leerkracht oefenen

→ zelf  oefenen 

→ extra oefenen

• Oefeningen: visueel duidelijk met pepers

gemakkelijk ( 1 peper ) → moeilijk ( 4-5 pepers )



Werking

• Indien een toets tegenvalt → remediëringsoefeningen 

→  leerling kan zichzelf  bijsturen en verbeteren

→  leerstof  is goed gekend voor een herhalingstoets of  examen

• Iedere leerling volgt zijn eigen traject  → werkt op zijn/haar niveau



Differentiatie-uur

• Extra uur wiskunde → 1u wiskunde – 1u Nederlands

• Als de leerling de leerstof  niet goed begrepen heeft  

→ extra aandacht besteden aan de leerstof

→ leerling kan extra vragen stellen en extra oefenen



B-stroom

• 4u wiskunde/week

• 1u differentiatie-uur ( om de 2 weken )



Inhoud leerstof  1ste jaar B-stroom

• Thema 1: Een wereld van getallen

• Thema 2: Lijnen

• Thema 3: Hoeken

• Thema 4: De optelling

• Thema 5: De aftrekking

• Thema 6: Lengte

• Thema 7: De tijd

• Thema 8: De vermenigvuldiging

• Thema 9: De deling

• Thema 10: Inhoud

• Thema 11: Breuken

• Thema 12: Vlakke figuren

• Thema 13: Massa



Werking

• Boek: Concreet → 1ste jaar B en 2de jaar B-stroom 

• Algemene uitleg → met de leerkracht oefenen

→ zelf  oefenen 

→ extra oefenen

• Oefeningen: opgesteld in moeilijkheidsgraad



Werking

• Indien een toets tegenvalt → remediëringsoefeningen 

→  leerling kan zichzelf  bijsturen en verbeteren

→  leerstof  is goed gekend voor de herhalingstoets 

• Iedere leerling volgt zijn eigen traject  → werkt op zijn/haar niveau



Differentiatie-uur

• Extra uur wiskunde → 1u wiskunde – 1u Nederlands

• Als de leerling de leerstof  niet goed begrepen heeft  

→ extra aandacht besteden aan de leerstof

→ leerling kan extra vragen stellen en extra oefenen



Dyscalculie

• Leerlingen met dyscalculie →  extra hulpmiddelen 

→  gebruiken tijdens de lessen

→  gebruiken bij het maken van de taken en toetsen

→ rekentoestel en een samenvatting (spiekbriefje)



Nog vragen??


