GETALLEN
weten waarom

Uitspraak, schrijfwijze en betekenis van negatieve getallen zoals
ze voorkomen in situaties met
bijv. temperatuur, schuld &
tekort, hoogte en op de
rekenmachine.

1 op 4

Uitspraak, schrijfwijze en betekenis van grote getallen met miljoen
en miljard als maat en met passende
voorvoegsels (bijmaten) functioneel
gebruiken.

Aantallen en maten (weergegeven
met gehele of decimale getallen)
vergelijken en ordenen, en weergeven bijvoorbeeld op een schaal
van een meetinstrument of een
tijdlijn.

Om een probleem op te lossen complexere situaties vertalen naar rekenbewerkingen en d gewenst resultaat
te krijgen: schatten, uit het hoofd, op
papier, met de rekenmachine.

In bekende situaties vaardig
rekenen met de daarin voorkomende gehele en decimale getallen en (eenvoudige) breuken
(schattend, uit het hoofd, op
papier of met de rekenmachine).

3F

Veelgebruikte meetkundige begrippen en woorden (bijv. coördinaten in de werkelijkheid, namen van vormen, (wind)richtingen,
hoeken en afstanden) gebruiken om in diverse situaties vormen, voorwerpen, plaatsen in de ruimte en routes te beschrijven.

In authentieke situaties veelgebruikte meetkundige begrippen
kennen (haaks, evenwijdig, richtingaanduidingen, ...) en veelgebruikte
symbolen kunnen lezen.

16 Miljoen mensen in
Nederland. Hoeveel
hebben er een slaapprobleem?
Een kwart van de Nederlanders …
10% van de scholieren …
1 op de 3 huwelijken …
gemiddeld 2,1 kinderen …

In bekende situaties bij het oplossen
Rijdt 1 op 14 in een Volvo 440
van problemen waarin verhoudingen
een rol spelen vaardig werken met
de voorkomende taal en notaties
van percentages, breuken en verhoudingen en deze met
elkaar in verband brengen.

De schrijfwijze van procenten,
breuken en de taal van verhoudingen paraat hebben.

Kan in bekende situaties
met succes verhoudingsproblemen aanpakken,
en de benodigde berekeningen uitvoeren.

functioneel gebruiken
Analyseren, interpreteren en kritisch beoordelen van numerieke
informatie uit diverse formulieren,
schema’s, tabellen, diagrammen en
andere grafische voorstellingen.

In situaties numerieke informatie uit diverse formulieren, schema’s, tabellen, diagrammen en grafieken combineren, ook wanneer er verbanden tussen meer dan twee variabelen in beeld zijn gebracht.

Ten behoeve van concrete taken een eenvoudige situatieschets maken.
Eenvoudige werktekeningen interpreteren.

In veelvoorkomende situaties
afmetingen (afstand, lengte,
hoogte, oppervlakte) schatten en
meten.
In functionele situaties
vaardig veel voorkomende
maten aan elkaar relateren.
In functionele situaties 3D
objecten en de 2D representaties ervan interpreteren en met
elkaar in verband brengen.

weten waarom

1 : 200

3,75 per 100 stuks

Resultaten van een berekening in termen van de situatie interpreteren, bijv. nagaan of een resultaat van een
berekening de juiste orde van grootte heeft en wat de
foutmarge is; betekenisvol afronden.

In bekende situaties notatie, naam
(ook voorvoegsels) en betekenis (van
eenheden en grootheden) paraat hebben.
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In bekende situaties een passend rekenmodel kiezen of de rekenmachine gebruiken om
een verhoudingsprobleem op
te lossen. Daarbij gebruik
maken van de samenhang
tussen verhoudingen, procenten, breuken en decimale
getallen en deze wanneer
relevant in elkaar omzetten.

1 : 200

functioneel gebruiken

•
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slaapproblemen

functioneel gebruiken

•

In complexere situaties rekenprocedures
toepassen en daarbij weten waarom het
nodig kan zijn haakjes te zetten - en weten
hoe dit werkt, bijvoorbeeld bij gebruik van
een rekenmachine of spreadsheet.
Eigen repertoire opbouwen van een getallennetwerk gerelateerd aan situaties.

Allerlei schalen
van meetinstrumenten aflezen,
de aanduidingen
correct interpreteren.

In functionele situaties maten aflezen
uit (werk)
tekeningen,
plattegronden etc. en
bekende
meetinstrumenten
gebruiken.

In eenvoudige, vertrouwde en eenduidige
situaties en wanneer dat functioneel is omtrek, oppervlakte of
inhoud schatten of berekenen.

Uit eenvoudige (werk)tekeningen, foto’s en
beschrijvingen conclusies trekken over objecten en
hun plaats in de ruimte.
In situaties redeneren op basis van symmetrie en
eigenschappen van figuren.

meten & meetkunde

In concrete situaties uitspraken doen
over lengte, omtrek, oppervlakte, en
inhoud en in zeer eenvoudige gevallen
over de relatie daartussen.

Juiste passende maateenheid kiezen in gegeven situatie.

functioneel gebruiken
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verhoudingen

Numerieke gegevens
verzamelen en verwerken, samenvatten en
op diverse manieren
weergeven passend bij
de situatie, ook met
gebruik van ICT (bijv.
spreadsheet).
Grafieken en diagrammen (gesitueerd in
een authentieke context) interpreteren
in termen van de situatie en uit het verloop, de vorm, en de plaats van punten
conclusies trekken over de situatie.

1.		Hoe lang duurt een tocht
van 500 km met de auto?
2.		Hoe ver is het onweer
weg als er 6 tellen tussen
flits en knal zit?
3.		Gezonde hartslag?

Numerieke informatie uit diverse formulieren, schema’s, tabellen, diagrammen en grafieken interpreteren en gebruiken; er als nodig
berekeningen mee uitvoeren
en conclusies trekken.
aantal km =

tijdverschil in seconden
3

Vuistregels en alledaagse formules
(horend bij specifieke situaties) begrijpen en er eenvoudige berekeningen
mee uitvoeren.
Numerieke gegevens uit gecompliceerde tabellen,
diagrammen en grafieken aflezen, combineren en
gebruiken bij het oplossen van problemen.

Namen van (in situaties)
veel voorkomende vlakke en
ruimtelijke vormen kennen.
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Deze poster is een weergave van de referentieniveaus rekenen (rapport Meijerink). De inhoudelijke beschrijvingen zijn ontleend aan de referentieniveaus zoals die in de wet zijn vastgelegd (zie www.taalenrekenen.nl).
De volledigheid van de teksten wordt niet gegarandeerd. Sommige teksten zijn vervangen door (voor)beelden of verkort met symbolen. Raadpleeg voor de oorspronkelijke teksten het originele document.
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Deze posters worden u aangeboden door de Steunpunten Taal & Rekenen mbo en vo. Het idee voor de vormgeving is van Kees Hoogland (APS) en Martin van Reeuwijk (APS).
De posters vormen onderdeel van de inhaalslag rekenen, waarin onder andere ook CPS, KPC Groep, SLO, Cito en FI participeren.

