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4.1

INLEIDING

Vier rubrieken

De doelen en leerinhouden van het leerdomein meetkunde zijn in vier grote
rubrieken verdeeld. Hieronder vind je een korte omschrijving van deze
rubrieken.

Ruimtelijke oriëntatie

De verkenning van de ruimte door de kinderen staat centraal bij de doelen in
deze rubriek. Deze verkenning begint met het opdoen van ervaringen in
verband met omsluiten en insluiten. Verdere exploratie leidt tot ervaringen
met positie, richting, zin en plaats in de omringende ruimte.
Daarnaast verkennen en verwoorden kinderen wat ze zien vanuit verschillende gezichtspunten en doen ze ervaringen op met de relaties tussen
tweedimensionale en driedimensionale situaties.

Vormleer

Meetkundige relaties

Toepassingen

Bevorderen van mentaal
handelen

©

Via verkenning van vlakke en ruimtelijke figuren en voorwerpen verwerven
kinderen de belangrijkste meetkundige begrippen. Ervaringen van kinderen
vormen het vertrekpunt, deze aanpak noemt men ook ’ervaringsmeetkunde’.
Zo begin je met vertrouwde figuren als vierkant en rechthoek en komt de
classificatie van drie- en vierhoeken pas in de derde graad aan bod.
Bij een verdere ’verwiskundiging’ van meetkundige begrippen en inzichten
heb je ook begrippen en relaties nodig als evenwijdigheid, loodrechte stand,
symmetrie, gelijkheid van vorm en grootte en gelijkvormigheid.
Vooreerst vind je hier een aantal doelen die gericht zijn op het verhogen van
de gebruikswaarde van de verworven meetkundige begrippen en inzichten
in zinvolle toepassingen.
Daarnaast komt een aantal specifieke doelen aan bod over figuren vervormen, kijklijnen, schaduwbeelden, enz. waarmee kinderen meetkundige
ervaringen opdoen.
Wiskundige modellen bevorderen, ondersteunen en ontwikkelen het ruimtelijk inzicht. Ruimtelijk denken en redeneren vormen de sleutels tot echt
inzicht in ruimtelijke relaties en verschijnselen.
Als leerkracht moet je het mentale handelen bevorderen, waardoor het
meetkundig denken op een hoger niveau geraakt.
Je meetkundeonderwijs mag dus niet blijven steken op het concrete handelingsniveau, maar je geeft leerlingen ook impulsen om antwoorden te
zoeken op essentiële waarom-vragen.
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4.2

DOELEN EN LEERINHOUDEN

4.2.1

RUIMTELIJKE ORIËNTATIE
De doelen voor ruimtelijke oriëntatie volgen de ontwikkelingslijn van het
kind. Jonge kinderen ervaren en representeren de dingen vanuit hun eigen
standpunt. Ze beschrijven hun eigen oriëntatie, hun eigen beweging. De
oriëntatie en beweging van voorwerpen ten opzichte van elkaar beschrijven
ze steeds vanuit hun eigen gezichtspunt. Dat een andere waarnemer vanuit
een ander gezichtspunt de dingen anders ziet, is voor jonge kinderen nog
onbegrijpbaar.
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Jonge kinderen doen heel wat ruimte-ervaringen op in spontane of gerichte
activiteiten. Daarbij komen aspecten van lokaliseren en oriënteren aan bod.
Ook in de dagelijkse 'motoriek' van het jonge kind zitten heel wat ruimteervaringen.
Van het grootste belang bij al deze activiteiten is dat de kinderen de verwoording met de passende termen niet alleen van de leerkracht te horen
krijgen, maar dat ze geleidelijk die termen zo nauwkeurig mogelijk zelf
gebruiken.
Ongeveer vanaf de lagere schoolleeftijd leert een kind dat het mogelijk is
om het eigen gezichtspunt los te laten en zich in het gezichtspunt van een
andere persoon te verplaatsen.
Op die manier ontdekt een kind dat de betekenis van de termen: voor en
achter, boven en onder, links en rechts afhangt van de ingenomen plaats.
Hiervoor bepaal je eerst één van deze oriëntaties vanuit een ander referentiepunt.
Wat is links of rechts voor een persoon die tegenover jou staat?

De combinatie van verschillende termen levert vaak problemen op.
Wat is links - rechts gecombineerd met voor - achter voor een persoon die
tegenover jou staat?

Deze ervaringen leiden tot vlotter lokaliseren en oriënteren op maquettes,
plattegronden, tekeningen, kaarten, enz.

Ervaringen opdoen in verband
met omsluiting
MK1
Vanaf jongste kleuters

Het gaat hier over verschillende aspecten van 'omsluiting'. Kenmerkend
voor deze aspecten is dat ze niet afhangen van de plaats van waaruit je kijkt.
Verwoordingen over oriëntatie en positiebepaling hangen wel af van het
standpunt van waaruit je waarneemt. Om die reden vormen ervaringen met
'omsluiting' de eenvoudigste meetkundige ervaringen.
Wiskundig spreekt men over de 'topologische' aspecten van de ruimte.
C De bal ligt in de kring (omsluiting).
De kring kan echter voor / achter / links / rechts /... van jou zijn, maar
waar je ook staat of van waar je ook kijkt, de bal blijft in de kring
(oriëntatie en lokalisatie).
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C Allerlei kringspelen, spel met hoepels, bij bouwwerken op de
blokkenmat, in de poppenkamer, in de zandbak bieden heel wat mogelijkheden tot ’omsluiten’.
C Gebruik bij de jongste kinderen de occasionele momenten die zich
aandienen en verwoord voor het kind: jij zit in het poppenhuis, jij hebt
alle dieren in de stal gezet, jij springt in de hoepel, uit de hoepel, ... jij
hebt de blokken rondom de auto’s gelegd, nu zit je tussen Gert en
Herlinde, onze kring is nog open, nu is hij gesloten.
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En toch zijn begrippen als open, gesloten, in, uit, enz. niet altijd eenvoudig.
Nadat een kleuter een halsketting heeft aaneengeregen, stapt deze kleuter
fier naar de juf.
’Kom, ik zal het snoer dichtmaken en rond je hals leggen, dan is het
gesloten en kan het niet op de grond vallen.’
’Maar juf, het snoer is toch niet dicht en gesloten, want ik kan er mijn
hoofd doorsteken.’
Het mooie van deze situatie is dat zowel de juf als de kleuter gelijk
hebben. Topologische aspecten hangen af van de dimensie waarin je
werkt.
Zo is het snoer gesloten als je het in een vlak, dit is een tweedimensionale
omgeving, legt. Maar het snoer is open als je het in de ruimte, dit is een
driedimensionale omgeving, mag hanteren.

Omsluiting in
verschillende dimensies

Omsluiting in één dimensie

We gaan daarom even in op termen die een omsluiting in de verschillende
dimensies uitdrukken.
Eéndimensionale ervaringen.

- De vierkante parel zit tussen de twee ronde parels.
- De vierkante parel is ingesloten door de ronde parels.
- De ronde parels zijn de grenspunten, de uiteinden van een gebied op
de lijn.
- Naast de ronde parel is er een vierkante.
- De volgorde van de parels is rond, vierkant, rond,...
- De eerste parel is rond, de tweede is ..., de volgende is...

Deze ééndimensionale ervaringen hebben dus te maken met bewegingen op
een lijn waarbij je die lijn niet mag verlaten.
C Kinderen staan in de rij.

C Treintjes rijden achter elkaar op het spoor.
C Een rij huizen in de straat.
C Letters staan naast elkaar en vormen samen een woord.
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Patroon herkennen
MK2

C Het verder zetten van een bepaald lineair patroon via stempelen op de
rand van een tafelkleed is een oefening die kan leiden tot verwoordingen rond omsluiting in één dimensie.

Vanaf oudste kleuters

C Andere ééndimensionale situaties vind je bij het rijgen van parels: de
kinderen kopiëren de volgorde van de parels op een werkkaart door
middel van echte parels, die ze aan een draad of een stokje rijgen.
C Kinderen kunnen zelf patronen creëren door bijvoorbeeld herhalend te
stempelen of door eigen rijgpatronen op te stellen.
Verwoordingen met: eerste, tweede, middelste, voorlaatste, laatste,...
komen meestal vanzelf ter sprake.
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Omsluiting in twee dimensies

Tweedimensionale ervaringen.

Tweedimensionale omsluiting vind je bij activiteiten bewegingsopvoeding
en ook bij nogal wat occasionele ervaringen.
C De koe in de wei:
- de koe staat in de wei, de boer is er uit(gekomen),
- de wei is afgebakend, is begrensd
- het hek is de grens, de rand, de omheining van de wei,
- de omheining is open of gesloten,
- door een poort, een gat kan je naar binnen gaan, ...
C Het kind op de speelplaats:
- je mag niet van de speelplaats,
- omsloten door een muur,
- de muur is de omheining, ...

C Een kringspelletje:
- de kring is open of gesloten,
- je maakt deel uit van de kring,
- je bent binnen of buiten de kring,
- de kring is de grens van een gebied, ...

C 'Darts':
- de schijf bestaat uit opeenvolgende ringen die elk een andere puntenwaarde hebben.

Volgorde

Tweedimensionale volgorde vind je bijvoorbeeld in de volgende figuur:

De binnenste figuur is een cirkel, de volgende figuur is een driehoek en de
buitenste is een vierkant.
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Bij het vermelde spel ’Darts’ zit een gelijkaardige volgorde in de opeenvolging van de ringen. De puntenverdeling staat op de ringen.
Omsluiting in drie dimensies

Driedimensionale ervaringen
Driedimensionale situaties komen bij jonge kinderen het eerst aan bod
omdat we nu eenmaal in een driedimensionale wereld leven.
De klas:
- vier muren, de vloer en het dak bakenen de klas af, ze vormen de
wanden, het omhulsel, ...
- de bank staat in de klas,
- langs de deur ga je binnen of buiten,
- de deur is open of gesloten, ...
- in de klas kan men een poppenhuis plaatsen, ...

Volgorde
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Het is niet de bedoeling het onderscheid tussen de verschillende dimensies
in te oefenen.
Ervaringen met driedimensionale omsluiting zitten voor jonge kinderen in
heel wat activiteiten die op regelmatige tijdstippen aan bod komen.
C Aan - en uitkleden: openen en sluiten van kledingstukken. Eerst doe ik
dit aan, nadien dat, enz.
C Spelen met kartonnen dozen.

C Manipuleren van in elkaar passende potjes: het binnenste is rood, het
middelste geel, het buitenste blauw.
C Handtassen en portemonnees met sluiting.

C Spelen in een tent waar kinderen in en uit kunnen.

Positie verkennen en bepalen
MK3
Vanaf jongste kleuters

a Van voorwerpen in de ruimte tegenover zichzelf

C Het doek ligt voor mij, achter mij, links van mij, rechts van mij;
C Het doek ligt onder mij, ik zit erop;
C Ik zwaai met het doek boven mijn hoofd.

b Van zichzelf tegenover referentiepunten in de ruimte
C Ik sta voor, achter, naast, boven op de tafel;
C Ik zit onder de tafel, naast de poot van de tafel;
C Nu zit ik ver weg van de juf, dicht bij de poppenkast.

c Van voorwerpen tegenover elkaar

C De bal ligt boven, onder, voor, achter, links van, rechts van de doos;
C De bal ligt tegenover het springtouw in de kring;
C Het springtouw hangt naast de jas van de juf aan de muur.
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Links en rechts

Om de positionele termen links en rechts een zo ruim mogelijke vulling te
geven, moet je deze termen zo veel mogelijk zelf gebruiken. Dit kan zowel
in dagelijkse gesprekken als bij intentionele activiteiten, bijvoorbeeld bij
bewegingsopvoeding.
Deze termen hebben niet alleen met ’positie’ te maken, maar ook met
’richting’. Zo verandert ’links’ in ’rechts’ als je vanuit de tegenovergestelde
richting kijkt. Omdat beide begrippen zo relatief zijn, vormen ze voor veel
jonge kinderen een probleem.

Richting van beweging
verkennen en bepalen
MK4

a Van zichzelf

Vanaf jongste kleuters
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C Ik loop vooruit.

b Van voorwerpen tegenover zichzelf

C De bal rolt naar mij toe, van mij weg.

C Een omloop klaar zetten.
De kinderen zetten allerlei spelen klaar: een Zweedse bank, een knikkerdoos, een kegelspel, een blikkenspel.
Je kan een scoreblad aanbieden per kind of per groep.

c Van zichzelf tegenover referentiepunten in de ruimte
C Ik loop naar de deur,
- in de richting van de kerk,
- van de kerk weg.

C Zoekspelletjes als ’verstoppertje-spelen’ zijn hiervoor zeer geschikt.

Verwoord in plaats van het kind of help het verwoorden waar het zich
verstopt heeft.
C Ik kruip onder de tafel, zit achter de stoel, naast de doos.

d Van voorwerpen in de ruimte tegenover andere voorwerpen
C De bal rolt naar de lijn,
- van de lijn weg,
- in de richting van het doel.

Uiteraard lopen bij spontane activiteiten van jonge kinderen de verwoordingen rond lokaliseren en oriënteren door elkaar.
Tijdens het bezig zijn met groot rollend materiaal als fietsen, ballen, hoepels
en dergelijke doen de jongste kinderen ervaringen op in verband met de
richting van de beweging van zichzelf en van voorwerpen ten opzichte van
zichzelf.
C Ik fiets naar...
C De bal rolt en ik loop er achterna.
C Op het klimrek: ik klim omhoog, ik klauter omlaag.
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C Ik loop vooruit, achteruit, opzij, naar boven, naar beneden.
Bij de oudste kleuters kan je in de bouwhoek met verschillende kleuren
banen of sporen op de grond aanbrengen.
C Waarheen leidt de rode, de groene baan?
Om het spel te verrijken, kan je de banen laten kruisen of het doel op het
einde van een baan veranderen.
Stimuleer het gesprek hierover. Begrippen als vooruit, achteruit, naar mij
toe, langs, in de richting van, ... komen aan bod.
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C Kegelspelen.

C Een bal rollen naar verschillende openingen, een bal werpen in...
C Voorwerpen raken door te werpen.

Tweede leerjaar

C Op de speelplaats staan vier leerlingen in de vorm van een vierkant.
De pijl geeft aan in welke richting de leerling kijkt.

2

3

1

4

Elke leerling van een groep heeft een nummer van 1 tot 4.
Geef opdrachten als:
- Alle nummers 1 stappen rechts opzij. Waar sta je nu? Stap recht
vooruit. Waar sta je nu? Stap rechts opzij. Waar sta je nu?
- Alle nummers 2 stappen links vooruit. Waar sta je nu? Stap rechts
opzij en nog eens rechts opzij. Waar sta je nu?
(Telkens bepaalt het kind zijn plaats t.o.v. een referentiepunt.)

Verwoording

Deze oriëntaties gebeuren vanuit het eigen gezichtspunt van het kind wat
niet belet dat in eenzelfde situatie de verwoording anders kan zijn.

Ligt de bal nu voor of achter het boek? Dat hangt er van af vanuit welk
referentiepunt je kijkt naar de situatie.
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De plaats en/of de
richting precies bepalen
vanuit een referentiepunt
MK5
Vanaf oudste kleuters

Dit betekent dat je zelf een referentiepunt kiest van waaruit je een plaats
en/of richting aangeeft.
C Als iemand je de weg vraagt, dan gebruik je meestal vaste referentiepunten op het traject: ’De bakkerswinkel vind je op het dorpsplein
rechts van de superette.’
C Bij het thema ’vervoer’ komen vliegtuigen ter sprake.
Laat de kinderen vliegtuigen bouwen. Voorzie op de grond een groot
’vliegveld’ dat je in ruime stroken of vlakken verdeelt. Elk vlak krijgt
een kleur of een pictogram. De vliegtuigen landen in een van die vlakken.
’Het vliegtuig heeft de linkerbaan genomen en staat rechts achter de
verkeerstoren geparkeerd.’

Verkennen en
verwoorden wat je ziet
MK6
Vanaf oudste kleuters
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Een kind kan andere gezichtspunten dan het zijne innemen, kan zich
oriënteren en kan dingen lokaliseren vanuit een willekeurig ander gezichtspunt.
C Tijdens het spel op de klimtoren zegt het ene kind tot het andere als hij
boven is: ’Nu kan ik door het raam kijken en ik zie de auto’s op straat.’

Gebruik zulke momenten en ga hierop verder in:

- Zie je de auto’s ook als je onderaan de ladder staat?
- Waar kan ik nog staan om de auto’s te kunnen zien?
C Wat zie je als je op een bepaalde plaats in de klas ligt, zit,
knielt...?
C Werken met blokkenbouwsels. (zie verder bij MK7)
C Kijkdozen met gaten langs de zijkanten:
- Wat zie je als je hier in kijkt?
- Stel je voor dat je hier in kijkt, wat zou je dan zien?
C Langs welke kant is de deur als ik naar het bord kijk, als ik naar de
kast kijk?
C Draai je zo dat het bord links van je staat.

Tweede leerjaar

C Ga met de klas in het midden van de speelplaats staan. Alle leerlingen
kijken in dezelfde richting. Laat de leerlingen dingen opsommen die ze
zien van op hun plaats.
Ga op een andere plaats staan. Ga na of je nog dezelfde dingen kan
zien. Wat kan je nu wel zien dat je daarnet niet zag?
C Plaats een handtas of een boekentas op een hoge tafel. De leerlingen
staan rond de tafel. Stel vragen als:
- Wie ziet het handvat?
- Wie ziet de voorkant?
- Wat ziet iedereen?
- Wat ziet Piet dat jij niet ziet?
- Wat kan niemand zien?
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C Neem met een digitale camera foto’s vanuit bijv. de vier hoeken van de
klas. Toon op een computerscherm een foto.
- Waar stond ik toen ik deze foto maakte? Waarom?
- Wat zou je zien als je een foto van hier neemt?
Zesde leerjaar

C Welk beeld hoort bij welke camera?

1

2

3

4
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C Op een hoekje van het lucifersdoosje wordt een stip (.) aangebracht.
We verplaatsen het doosje. De stip blijft op dezelfde plaats op het doosje.
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Welke van de volgende tekeningen is juist?

C
B

A
Mentaal verplaatsen
in de ruimte
MK6b

D

E niet gegeven
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C Els neemt een foto van Karen en Leen. Zet een kruis over de foto die
Els heeft gemaakt.

A

C

B

D

E niet gegeven
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C We hebben een nieuw speelhuisje op onze speelplaats (zie tekening).
Het speelhuisje heeft één deur en één venster. Het speelhuisje heeft
een mooi versierd puntdak.
Hieronder kan je zien hoe het er van boven af uitziet.
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Bij de tekening van het dak staan vier nummers. Welk huisje zie je als je
op de plaats met nummer 1 staat?

A

C

B

D

E niet gegeven
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C Dit hek is gemaakt met vijf latten. Toon staat ervoor. Hoe ziet hij het
hek?

Ruimtelijke problemen
oplossen
MK44
Vanaf oudste kleuters
De relatie leggen tussen
driedimensionale
situaties en hun
voorstellingen
MK7
Vanaf oudste kleuters
Foto’s

Blokkenbouwsel

Hoogtegetallen
Plattegrond

©

C Op de blokkenmat maakten enkele jonge kinderen een ingewikkelde
constructie. Zij wilden dit graag laten staan. Om verschillende redenen kan dat die dag niet. De kinderen proberen dit probleem op te
lossen. Ze tekenen het bouwwerk. Er volgt een boeiend gesprek over
datgene wat ze zien vanuit verschillende gezichtspunten.

De concrete ervaringen van kinderen in drie dimensies met het verwoorden
en verkennen van wat ze zien vanuit andere gezichtspunten zitten in de
doelen van MK6. Door voorstellingen te gebruiken, verwiskundig je geleidelijk meer en meer deze ervaringen.
Deze voorstellingen evolueren van eenvoudige driedimensionale maquettes
voor jonge kinderen tot tweedimensionale kaarten en plattegronden in het
zesde leerjaar.
C Hang in de onthaalhoek foto’s van materiaal, van spelende kleuters in
of buiten de klas, van hoeken en dergelijke.
Laat deze een bepaalde periode hangen zodat de kleuters er regelmatig naar kunnen kijken. Praat met hen over wat ze zien en vergelijk
de foto’s met de echte situatie.
Leg hier een ’fototoestel’ bij (kartonnen rol) en laat hen de plaats van
de fotograaf zoeken.

Aanvankelijk bouw je een bouwsel op met stap-voor-stap tekeningen. Dit
kan al bij jonge kinderen.

Vervolgens leren ze een plattegrond met hoogtegetallen maken (stappen 1 &
2). Ze leren vanuit de hoogtegetallen op een plattegrond het bouwsel
reconstrueren (stap 3).
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Perspectieftekening

Aanzichten
MK6d
Kartonnen dozen

Mentaal verplaatsen
in de ruimte
MK6b
Vanaf tweede leerjaar
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Je kan ook een bouwsel nabouwen vanuit een perspectieftekening, waarbij
je zeker met een pijl de voorzijde aanduidt. Het is niet de bedoeling dat
kinderen zelf een perspectieftekening kunnen maken.
Kinderen leren verschillende aanzichten tekenen, waarbij ze eerst concreet
dit standpunt innemen.
Wanneer je dit met grote kartonnen dozen op de speelplaats uitvoert, heb je
een duidelijk zicht op de verschillende aanzichten. Je ziet namelijk sommige
dozen niet staan. Ook zie je hier duidelijk dat de ’hoogste torens’ die je
tekent niet noodzakelijk vooraan staan.
Later kan je dan met duplo- of legoblokken werken. Als je het bouwsel op
een bouwplaat maakt, breng dan een merkteken aan waar het vooraanzicht
is. Beperk het aantal blokken waaruit het bouwsel bestaat, zeker in het
begin.

Achteraf tekenen ze de verschillende aanzichten alleen met behulp van het
bouwsel waarbij ze zich niet mogen verplaatsen.
Het reconstrueren van een bouwsel vanuit de verschillende aanzichten is een
boeiende en leerrijke activiteit maar is zeker niet voor alle leerlingen
weggelegd. Maar oefening baart kunst.
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C Maquette of plattegrond verkennen van schoolgebouw, eigen dorp,
enz...
Laat de leerlingen verschillende delen van de school aanduiden en
verwoorden.
- Er is een ingang in de Kerkstraat en op de Markt.
- Het tweede leerjaar is de derde klas naast de eetzaal.
- De toiletten vind je naast het eerste leerjaar.
- ...
Vanaf derde leerjaar

C Laat de leerlingen de weg van de eigen klas naar de eetzaal vertellen
en aanwijzen op de maquette of plattegrond.
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C Plaats de wegwijzers op de juiste plaats op deze plattegrond.
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C Van waaruit zijn volgende foto’s genomen?
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C Zet de letter van de foto op de juiste plaats op de plattegrond?
Het ’zonnetje’ stelt de vuurtoren voor. Het bovenaanzicht van het huis
is door een rechthoekje voorgesteld, verdeeld in twee gelijke delen. De
kerk vind je terug waar het derde gebouw staat.
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Pictogrammen
MK8
Vanaf oudste kleuters

Vanaf eerste leerjaar

C Gebruik pijlen bij een boswandeling.
C Verkeersborden die bij een rond punt staan, die een verplichte rijrichting aangeven zijn aanknopingspunten om kinderen zelf dergelijke
pictogrammen te laten ontwerpen.

©

C Verken met je klas de aangebrachte pictogrammen in de school. De
kinderen vertellen aan elkaar de betekenis ervan, bijv. pictogrammen
i.v.m. brandveiligheid, op deuren (E.H.B.O., toilet...)
C Verken met de klas de evacuatiepijlen in de school. Volg de aangeduide weg. Bekijk de pictogrammen, lees de aangegeven richting en voer
de ’opdracht’ uit.
C Plaats samen met de leerlingen wegwijzers naar een afgesproken
plaats (het bureau van de directeur...).
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4.2.2

VORMLEER

4.2.2.1

PUNTEN, LIJNEN EN VLAKKEN

Definities en
omschrijvingen

Bij de bespreking van de doelen vind je heel wat definities en omschrijvingen van meetkundige begrippen.
Het belangrijkste is dat kinderen deze begrippen eerst ervaren en zelf
omschrijven met de beschikbare woordenschat in de leerjaren waar die
begrippen worden aangezet. Vanaf het leerjaar waarin ze de begrippen
moeten kennen, moeten ze ook een wiskundig juiste omschrijving kunnen
geven. Klakkeloos definities reproduceren is uit den boze.

Punten, lijnen en
vlakken ontdekken
en herkennen
MK9
Vanaf eerste leerjaar

©

Je kan voorwerpen uit de omgeving (boeken, appels, kasten,...) zien, betasten, ruiken,... Die voorwerpen kan je ook beplakken, beschilderen, je kan er
over wrijven.

Het oppervlak van een voorwerp is datgene waar je over wrijft, wat je
beschildert,...
Waar (twee) oppervlakken samenkomen, vind je lijnen. De grens van een
oppervlak is een lijn.
De grens van een lijn(stuk) bestaat uit twee punten: een beginpunt en een
eindpunt. Twee of meer lijnen komen samen in een punt.
Sommige oppervlakken zijn plat, bijvoorbeeld: het oppervlak van het bord,
van een tafel,...

Vanaf derde leerjaar

In dit geval spreek je niet meer over een oppervlak, maar over een vlak.
Een vlakke figuur is een deel van een vlak begrensd door een gesloten lijn.
Merk op dat de begrippen ’oppervlak’ en ’oppervlakte’ niet dezelfde betekenis hebben. De oppervlakte van een vlakke figuur is een maat en geeft de
grootte van deze figuur weer.

Recht
Gebogen
Gebroken
MK9a
Vanaf oudste kleuters

Een eerste indeling van soorten lijnen krijg je door te experimenteren met
een meetlat, een potlood en een stuk papier.

rechte lijnen:

gebogen lijnen:

gebroken lijnen:

M
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Rechte
MK9d

Een rechte lijn krijg je als je bijvoorbeeld een draad strak spant of als je
kijkt naar de kant van je meetlat. Je tekent een rechte lijn met je meetlat.

Vanaf tweede leerjaar

Een rechte omschrijf je als een rechte lijn die aan beide kanten onbegrensd
is (altijd doorloopt) en die geen dikte heeft.

Tweede leerjaar

+ Teken op de speelplaats vijf dikke stippen (punten) op een afstand van
elkaar. Plaats bij elk punt een voorwerp bijv. een fles, een boekentas,
een bordlat, een brooddoos, een stoel...

©
•

•

•

•

•

Geef opdrachten als:
- Stap rechtdoor van de stoel naar de boekentas.
De leerlingen ervaren al stappend lijnen/lijnstukken.
Ze verwoorden: Ik stap op een lijn van de stoel naar de boekentas.
Laat hen ook in 'een boog stappen'. Zo ervaren ze het verschil met een
rechte lijn.

+ Lijnen leggen met stukken touw
Geef de leerlingen per twee een stuk touw. Ze leggen hun touw op de
grond en verwoorden hoe het ligt.
Geef daarna opdrachten als:
- Leg je touw als een letter 'o', een hoefijzer, een gebroken lijn...

Een punt, een rechte
en een lijnstuk tekenen
en noteren
MK10
Vanaf tweede leerjaar

rechten a, b en c:

a

punten A, B en C:

A

C

B

lijnstukken [AB] en [CD]:
A

D

B
C
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Bemerk de notatie voor punten, rechten en lijnstukken die - in samenspraak
met het secundair onderwijs - gelijkgeschakeld is.
Punten benoem je met hoofdletter, rechten met kleine letters, het lijnstuk
d.m.v. rechte haken.
Welke vijf punten liggen op dezelfde rechte lijn?

Andere notaties

©

In meetkunde gebruik je heel wat termen die zowel een afstand als een
lijnstuk weergeven. Voor deze termen gebruik je meestal een kleine letter,
zoals:
l lengte
b breedte (rechthoek);
basis (driehoek, parallellogram);
kleine basis (trapezium)
z zijde
h hoogte
r straal
d kleine diagonaal (ruit);
diameter (cirkel)

Omtrek
Zijde
MK11a
Vanaf tweede leerjaar

Een vlakke figuur is een vlakstuk begrensd door een gesloten lijn, de
omtrek. De lengte van die gesloten lijn is ook de omtrek.
Elk lijnstuk van die grens noem je een zijde. Een zijde is dus altijd recht.
Overstaande zijden zijn zijden die elkaar niet raken. Ze hebben geen
gemeenschappelijk punt.

zijde

zijde

overstaande zijde
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In de lagere school beperken we ons tot overstaande zijden in vierhoeken.
Hoogte

Een hoogte in een driehoek is een lijnstuk, dat je vanuit een hoekpunt
loodrecht op de overstaande zijde tekent en ook de lengte van dit lijnstuk.
Elke driehoek heeft drie hoogtes.
Bij een gelijkzijdige driehoek zijn deze hoogtes even lang.
Bij een gelijkbenige driehoek heb je twee even lange hoogtes.
Bij een ongelijkbenige driehoek zijn alle hoogtes verschillend van lengte.

©

Een hoogte in een vierhoek met minstens twee evenwijdige zijden is een
lijnstuk dat je vanuit een punt van een van de evenwijdige zijden loodrecht
op de andere evenwijdige zijde tekent en ook de lengte van dit lijnstuk.
Merk hierbij op dat men in de theoretische meetkunde een onderscheid
maakt tussen:
- hoogtelijn: het lijnstuk of de rechte dat/die aan de hierboven gegeven
omschrijving voldoet
- hoogte: de lengte van een hoogtelijn in de betekenis van lijnstuk
In het basisonderwijs maak je dit onderscheid niet.

h

Ŀ

h2

h1

h2

h
Ŀ

h1

Ŀ

h3

Basis

Ŀ

Bij veelhoeken waarbinnen je één of meer hoogtes kan tekenen, heb je ook
één of meer basissen omdat je elke zijde als basis kan kiezen. Meestal kies
je de zijde die visueel onderaan ligt als basis.
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Bij de oppervlakteberekening van vlakke figuren speelt dit begrip een
belangrijke rol omdat het een essentiële afstand is die je nodig hebt om
bepaalde oppervlakten te berekenen.

Diagonaal

Een diagonaal in een veelhoek is elk lijnstuk dat twee niet-opeenvolgende
hoekpunten met elkaar verbindt.

Vanaf derde leerjaar

+ Neem de kortst mogelijk weg tussen twee gegeven punten.

©
+ Zoek de grootst mogelijke afstand in de klas.

+ Wat betekent: 'Steek nooit een kruispunt schuin (diagonaal) over?'
+ Teken een ster binnen een gegeven vijfhoek.
De lijnstukken die de ster vormen zijn de diagonalen.

+ In elke vierhoek tel je twee diagonalen en in elke vijfhoek vijf.

+ Hoeveel diagonalen heeft een zeshoek?

Middelpunt
Straal
Vierde leerjaar

Een cirkel is de verzameling van alle punten die even ver van een vast punt,
het middelpunt, liggen. We gebruiken het begrip cirkel ook om het gebied
te beschrijven begrensd door de cirkelomtrek. Soms noemt men dit de
schijf.
De straal van een cirkel is de afstand van het middelpunt tot een willekeurig punt op de cirkel. Voor straal gebruik je het symbool ' r '.
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+ Teken een cirkel met een stuk touw. De lengte van het gespannen stuk
touw is de straal.
+ Geef de leerlingen touwen van verschillende lengten. Laat hen 'cirkels
van leerlingen' maken op de speelplaats. Bespreek de afstand van het
kind dat in het middelpunt staat tot de kinderen die de cirkel vormen
en omgekeerd.
- Jan is een 'punt' van de cirkel.
- Iedereen staat even ver van een zeker punt in het midden, het
middelpunt.
- Wie staat het verst van Jan? (ervaren van het begrip diameter).
Laat dit controleren met een touw.

©
+ Waar kan de geit lopen?

Diameter
Zesde leerjaar

Een diameter van een cirkel is een lijnstuk door het middelpunt van de
cirkel en die twee punten van de cirkelomtrek verbindt.
De lengte van dit lijnstuk noem je ook de diameter.
De leerlingen ervaren dat de 'diameter = 2 x straal' en dat de diameter van
een cirkel de grootst mogelijke afstand is tussen twee punten op de cirkel.
De term 'middellijn' is geen leerstof.

de 25

straal

diameter

Z 25

4.2.2.2

HOEKEN

Hoeken ervaren,
ontdekken en herkennen
MK12
Vanaf oudste kleuters

Bij hoeken heb je eerst en vooral ervaringen die te maken hebben met het
begrip hoek in zijn ruimtelijke betekenis.
+ Zet je boekentas in de hoek bij de andere boekentassen.
+ Staat de emmer onder de wastafel in de hoek?
Deze ruimtelijke hoeken vind je ook onder meer bij 'gezichtshoek': de hoek
onder welke je al dan niet iets kunt zien, de 'dode hoek' bij het rijden met
een vrachtwagen, enz.

©

Daarnaast ervaren kinderen al vlug hoeken in hun 'vlakke' betekenis.
+ Leg je stift op de hoek van de tafel
+ Het hoekje van je blad is helemaal omgekruld.

In het derde leerjaar moeten leerlingen het begrip hoek beheersen.
+ Ga in een hoek van de klas staan. Teken twee lijnen op de vloer langs
de muren. Sta je nog in de hoek als je één pas achteruit zet? (Puur
wiskundig gezien sta je altijd in een hoek omdat je de benen altijd
kunt verlengen. Kinderen hoeven dit inzicht nog niet te hebben.)
+ Wijs een hoek van de deur, van een tafel, van een stoel aan.
+ Doet het pijn als je tegen de hoek van ... (puntig) loopt? ... als je tegen
de hoek van ... (afgerond) botst? (Gebruik de termen puntig en afgerond).
+ Wijs in de klas een hoek aan (kan zowel ruimtelijk als vlak).
+ Zet de deur van de klas op een kier en teken de begin- en eindstand
met krijt op de vloer.
De draaiende deur heeft een hoek beschreven (De ruimtehoek tussen
de deuropening en de deur vind je geprojecteerd op de grond als een
vlakke hoek).
+ Vorm een hoek met de wijzers van de klok; hoe verder de wijzers uit
elkaar gaan, hoe groter de hoek.

Laat de leerlingen aanvoelen dat de grootte van een hoek niets te maken
heeft met de lengte van de benen van deze hoek.
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Plaats de deur op een kier en ontsteek het licht in een van de ruimten.

projectie
licht

donker

licht

donker

©

deur

Kan je met vier, vijf, zes... in deze hoek staan?

Waar een leerling ook staat, zolang hij in het licht staat, bevindt hij zich in
de hoek die door de deuropening is bepaald.

Je kan ook een vouwmeter gebruiken om aan te tonen dat de lengte van de
benen niets te maken heeft met de hoekgrootte.

Hoek, benen, hoekpunt
MK13a
Vanaf tweede leerjaar

Ervaringen met hoeken (MK12) leiden tot een meer wiskundige benadering
van het hoekbegrip.
Een vlakke hoek krijgt zo de betekenis van een gebied in het vlak bepaald
door twee benen (halfrechten).
Teken twee benen (halfrechten) op het bord met eenzelfde beginpunt.
Het snijpunt noem je het hoekpunt A en de halfrechten noem je de benen
a en b. De term 'halfrechte' gebruik je niet.
Op elk van de benen kies je een punt: B en C.

Z 27

a
B

A
C

b

©

De hoek die op die manier gevormd is, noteer je als BÂC of CÂB. Het
hoekpunt noteer je dus middenin met een 'hoedje' erop.
De oriëntatie van de hoek speelt in de meeste gevallen geen rol. Als je
echter een situatie krijgt waarbij de hoek eerder een 'draaihoek' is, kan je
ervoor kiezen om een zogenaamde 'kenpijl' in de hoek te tekenen.
Zo krijg je twee verschillende 'draaihoeken' bij de zojuist getekende hoek.
a

a

B

B

A

A

C

C

b

BÂC

Overstaande hoeken in
vierhoeken
MK13b
Vanaf derde leerjaar

b

CÂB

Bij vierhoeken krijgt het begrip 'overstaande hoek' de volgende betekenis:
+ De hoeken (1) en (3) zijn overstaand, en ook de hoeken (2) en (4).

1

2

4

3

+ Stap van een hoek naar een overstaande hoek van de klas.
Welke hoeken zijn overstaand?

+ Kijk naar de tekening.
Welke zijn de zijden en de diagonalen van deze vierhoek?
De diagonalen verbinden telkens twee overstaande hoekpunten en
duiden op die manier de overstaande hoeken aan.
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Rechte hoek
MK13c
Vanaf tweede leerjaar

Rechte hoeken zijn gemakkelijk herkenbaar en overal te vinden. Vanaf het
tweede leerjaar herkennen en benoemen leerlingen rechte hoeken. Ze doen
dit door een geodriehoek, een hoek van een blad of een zelfgemaakte rechte
hoek te gebruiken.
Een rechte hoek kan je gemakkelijk maken door een blad dubbel te
vouwen. Als je dit dichtplakt, heb je een rechte hoek waarmee je kan
nagaan of een andere hoek recht is.
Je moet altijd zorgen dat een been van je gevouwen rechte hoek samenvalt met een been van de hoek die je onderzoekt. Als ook het tweede been
samenvalt met het tweede been van je gevouwen hoek, dan heb je een
rechte hoek. Werk nauwkeurig.

Stompe en scherpe
hoeken

©

Naast rechte hoeken onderscheid je ook nog scherpe en stompe hoeken.
Een scherpe hoek is een hoek die kleiner is dan een rechte hoek en een
stompe hoek is een hoek die groter is dan een rechte hoek.
+ Aan een aardappelmesje zie je een scherpe hoek.
Waarom noemt men dit scherp?
Leg het mespunt op je rechte hoek. Wat zie je?
+ Gebruik je gevouwen rechte hoek om te meten.
Een been van je gevouwen rechte hoek valt samen met een been van
de hoek die je meet.
Als het tweede been samenvalt met het tweede been van je gevouwen
hoek, dan heb je een rechte hoek.
Valt het tweede been van de te meten hoek tussen de benen van de
rechte hoek, dan is de hoek kleiner dan een rechte hoek of scherp.
Valt het tweede been van de hoek buiten de benen van de rechte hoek,
dan is deze groter dan een rechte hoek of stomp.
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Hoeken tekenen en noteren
MK13d en MK13e
Vanaf derde leerjaar

Hoeken tekenen volgt op het herkennen van hoeken in het derde leerjaar.
De precieze notatie waarbij de hoeken benoemd worden volgens de geziene
afspraak (bijv. BÂC) kan je in het derde leerjaar aanzetten door bij de
hoeken een cijfer te zetten.

1

3

©
2

Vanaf het vierde leerjaar gebruik je de juiste notatie waarbij je al dan niet
voor het gebruik van een kenpijl kiest.

Hoeken classificeren
MK13f
MR2, MR7 en MR14

Vanaf derde leerjaar

Het classificeren van hoeken gebeurt door hoeken te rubriceren onder de
begrippen scherp, recht en stomp.
Op het blad zijn verschillende hoeken getekend.
Zet in de scherpe hoeken een boogje, in de rechte hoeken een 'haakje' (+)
en in de stompe hoeken een sterretje.
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4.2.2.3

VLAKKE FIGUREN

Meetkundige vormen
onderzoeken en globaal
herkennen
MK14
Vanaf oudste kleuters

Ruimtelijke ervaringen waarbij je beweegt en kijkt vormen de basis waarmee je een verzameling termen opbouwt:
- open, gesloten, in, uit, tussen, overstaand,...
- rond, recht, gebogen, kantlijn, rand,...
- hoekig, hoek, vierhoekig, driehoekig, afgerond,...
Als je vlakke figuren bekijkt, krijgen deze meetkundige termen een meer
wiskundige vulling in twee dimensies (in een vlak):

©
- dat is een figuur met hoeken,
- ik zie enkel rechte lijnen,
- teken een vlakke figuur met vijf zijden,...

Classificeren volgens
zelfgekozen kenmerken
MK15
Vanaf oudste kleuters

Aanvankelijk vertrek je van kenmerken die de kinderen zelf aanbrengen.
Denk hierbij spontaan aan: kleur, grootte, vorm, soort materiaal, hoekig,
afgerond,...
Hanteer het hoekbegrip soepel tot in het begin van het derde leerjaar:
puntig, hoekig, prikt, afgeronde hoek, scherp,...
In de loop van het derde leerjaar, wanneer de classificatie sterker aan bod
komt, richt je de leerlingen meer en meer naar het wiskundig hoekbegrip:
een hoek als binnengebied bepaald door twee benen.

figuur A

figuur B

figuur C

figuur D
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Bij figuur A is er geen discussie mogelijk. Deze vlakke figuur is begrensd
door alleen maar rechte lijnen, heeft duidelijk vijf hoekpunten waar je
telkens ook een hoek hebt.
Figuur B heeft maar één hoek als je het hoekbegrip uit doel MK13 hanteert.
Daar wordt een hoek omschreven als een gebied bepaald door twee benen
in een vlak. Deze omschrijving beperkt de hoek in een vlakke figuur tot die
situaties waarbij in een hoekpunt twee lijnstukken samenkomen.
Figuur C heeft geen hoeken. In geen enkel 'hoekpunt' vind je twee rechte
benen.

©

En zo is bij figuur D uiteraard geen enkele hoek te vinden, terwijl je zo'n
figuur wel 'puntig', 'hoekig',... kan noemen.
Afgeronde hoeken vind je bijvoorbeeld bij een mespunt, bij bepaalde tafels,
op kruispunten,...en in vlakke figuren als fig. B en C. Maar deze hoeken
vormen geen hoeken in de wiskundige betekenis.
Mogelijke classificaties met de getekende vlakke figuren zijn ondermeer:
+ figuren met hoeken (fig.A en B), figuren zonder hoeken (fig.C en D)
+ figuren begrensd door alleen rechte lijnen (fig. A),
+ figuren begrensd door alleen gebogen lijnen (fig. D)
+ figuren begrensd door rechte en gebogen lijnen. (fig. B en C)

Zesde leerjaar

Vierkant
MK16a
Vanaf tweede leerjaar

Liesje vindt dat onderstaande figuren bij elkaar passen. Volgens welk
kenmerk heeft Liesje deze figuren verzameld?
A één paar evenwijdige zijden
B twee evenlange zijden
C één rechte hoek
D vierhoek
E driehoek

Vierkant en rechthoek zijn bij kinderen reeds intuïtief gekend vanaf de
kleuterleeftijd. Wanneer de kinderen verschillende uitgeknipte vierkanten
manipuleren, kunnen zij de kenmerken (eigenschappen) ervan ontdekken.
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- Door te kijken en te tellen:
Een vierkant heeft vier hoeken en vier zijden.

Vergelijken
MK19a

©
- Door te vouwen:

Een vierkant heeft vier even lange zijden.

Symmetrie
MK37

De mogelijke vouwlijnen zijn aangegeven met een stippellijn.
Met deze 'vouwoefening' ervaren de kinderen tevens de symmetrie die in
het vierkant zit. De vouwlijnen vallen samen met de symmetrieassen van de
figuur.
- Door vierkanten van verschillende grootte op elkaar te leggen:
Een vierkant heeft vier gelijke hoeken die allemaal recht zijn.

1

2

4

3
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Evenwijdigheid
MK28b en MK28c

Via het 'inpassen' bij oefeningen zoals deze ontdekken kinderen de evenwijdigheid van de zijden binnen het vierkant.

Gelijkheid van vorm
Gelijkvormigheid
MK39b, MK41b, MK42 en
MK53

Ze ontdekken de 'gelijkheid van vorm' bij deze vierkanten en de 'gelijkvormigheid' van deze vierkanten. Alle vierkanten zijn gelijkvormig aan
elkaar omdat ze verhoudingsgewijs in dezelfde mate groter of kleiner zijn.
Zo kan je het tweede vierkant zien als een verkleining van het eerste met
schaal 1/4. Beide vierkanten zijn dus verhoudingsgetrouwe afbeeldingen.
Dit kan je uiteraard voor elk paar vierkanten doen.

Verhoudingen
MR84, MR85 en MR87

©

Let echter op, want het tweede vierkant is in dit geval zestien keer zo klein
als het eerste als je de oppervlakten vergelijkt.
Voor een vierkant gebruik je de omschrijving:
Een vierkant is een vierhoek met vier even lange zijden en vier rechte
hoeken.

Rechthoek
MK16a
Vanaf tweede leerjaar

Manipuleren van uitgeknipte rechthoeken van verschillende grootte geeft
kinderen de kans om de eigenschappen (kenmerken) van een rechthoek te
laten ontdekken:
- Door te kijken en te tellen:

Een rechthoek heeft vier hoeken en vier zijden.

Vergelijken
MK19a

Door te vouwen:

Een rechthoek heeft twee paar even lange zijden.

Symmetrie
MK37

De mogelijke vouwlijnen zijn aangegeven met een stippellijn.
De symmetrie die in de rechthoek zit, ervaren de leerlingen via dezelfde
vouwlijnen. In tegenstelling met het vierkant vormen de diagonalen geen
bruikbare vouwlijnen en dus ook geen symmetrieassen meer.
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- Door rechthoeken van verschillende grootte op elkaar te leggen:
Een rechthoek heeft vier gelijke hoeken die allemaal recht zijn.

©
1

2

3

4
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Evenwijdigheid
MK28b en MK28c

Gelijkheid van vorm
Gelijkvormigheid
MK39b, MK41b, MK42 en
MK53

De tekening geeft één mogelijkheid weer om de gelijke hoekgrootte te
vinden. Net als bij het vierkant ontdekken kinderen de evenwijdigheid van
de zijden via 'verschuiven' en 'inpassen'.
Alle rechthoeken zijn gelijk van vorm. Ze zijn namelijk allemaal rechthoekig en hebben vier hoeken. Maar twee willekeurig getekende rechthoeken zijn niet noodzakelijk gelijkvormig.
Bekijk even volgende rechthoeken:

B

A

Verhoudingen
MR84, MR85 en MR87

C

D

E

De eerste drie rechthoeken zijn gelijkvormig omdat ze verhoudingsgetrouw
zijn getekend. Als de basis de helft groter wordt, moet ook de hoogte
precies de helft groter worden.
De twee laatste rechthoeken zijn met geen enkele van de getekende rechthoeken gelijkvormig omdat de verhoudingen niet gerespecteerd zijn.
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Voor een rechthoek gebruik je de omschrijving:
Een rechthoek is een vierhoek met twee paar even lange zijden en vier
rechte hoeken.
Eerst bied je vierkanten en rechthoeken apart aan, nadien door elkaar. Leerlingen kunnen zo ontdekken dat zowel bij vierkanten en rechthoeken de
vier hoeken gelijk en recht zijn, en dat een vierkant beantwoordt aan de
omschrijving van een rechthoek.
Ruit
MK16b

Bij de ruiten kan je door vouwen, meten en knippen de eigenschappen
vaststellen.

Vanaf derde leerjaar
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Een ruit heeft altijd vier zijden en vier hoeken.
De zijden van een ruit zijn even lang.
De overstaande hoeken van een ruit zijn even groot.
Ruiten met even lange zijden hebben niet noodzakelijk even grote hoeken. (fig. A en fig. C)
Ruiten waarvan de hoeken gelijk zijn, hebben daarom niet noodzakelijk
even lange zijden. (fig. A en fig. B)
De overstaande zijden van een ruit zijn evenwijdig.

B

A

C

2

1

3

4

Symmetrie
MK37b

De vouwlijnen lopen volgens de diagonalen en zijn tevens de symmetrieassen van de ruit.
Voor een ruit gebruik je de omschrijving:
Een ruit is een vierhoek met vier even lange zijden.

Vergelijken
MK19

Parallellogram
MK16b
Vanaf derde leerjaar

Nadat je de eigenschappen van de ruiten voldoende hebt verkend, bied je
ruiten samen met vierkanten en rechthoeken aan. Leerlingen kunnen dan
ontdekken dat elk vierkant ook de eigenschappen van een ruit in zich heeft.
Zo krijg je een aanzet om doel MK19 te realiseren.
Het onderzoeken van de eigenschappen van een parallellogram gebeurt
door leerlingen zowel verschillende als identieke parallellogrammen aan te
bieden. Die figuren kunnen ze op elkaar leggen, vouwen en verknippen.
Uiteraard laat je ook een meetlat gebruiken om te meten en om te 'verschuiven'.
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Een parallellogram heeft altijd vier zijden en vier hoeken.
De overstaande zijden zijn even lang en de overstaande hoeken zijn even
groot.
De overstaande zijden zijn evenwijdig.
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1

2

5

A

4

3

8

6

B
7

Leg figuur A op figuur B zodat ze elkaar precies bedekken.
Constateer dat de paren hoeken 1 en 5, 3 en 7, 2 en 6, 4 en 8 telkens even
groot zijn.
Draai figuur A en leg ze op figuur B zodat ze elkaar terug precies bedekken.
Constateer dat de paren hoeken 1 en 7, 3 en 5, 2 en 8, 4 en 6 telkens even
groot zijn.

Bij een willekeurig parallellogram (een parallellogram dat geen rechthoek
of ruit is) heb je enkele speciale vouwlijnen:
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a

d

c

b

Symmetrie
MK37b

Vouwlijnen a en b lopen volgens de diagonalen. Vouwlijnen c en d gaan
door de middens van elk paar overstaande zijden.
Vouwen volgens deze lijnen leidt tot ervaringen met symmetrie en symmetrieassen. Deze vouwlijnen verdelen telkens de figuur in twee delen die een
gelijke oppervlakte hebben maar zijn geen symmetrieassen van de figuur.
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Een willekeurig parallellogram kan je nooit vouwen zodat de twee vouwdelen elkaar precies bedekken en heeft dus geen symmetrieassen.
Voor parallellogrammen gebruik je de omschrijving:
Een parallellogram is een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden.
Vergelijken
MK19

Trapezium
MK16b
Vanaf derde leerjaar

Vergelijken
MK19

Symmetrie
MK37b

Bij het door elkaar aanbieden van vierkanten, rechthoeken, ruiten en andere
parallellogrammen ontdekken leerlingen dat de kenmerken van de
parallellogrammen ook passen bij vierkanten, rechthoeken en ruiten. Zo
krijg je een aanzet voor doel MK19.
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Via vouwen, knippen, leggen en meten van zowel verschillende als identieke trapeziums kunnen kinderen volgende eigenschappen ontdekken:
Een trapezium heeft altijd vier zijden en vier hoeken.
Een paar overstaande zijden zijn evenwijdig.
Bij sommige trapeziums
- vind je even lange zijden,
- zie je twee aan twee even grote hoeken,
- zijn er rechte hoeken,
of je kan een combinatie hebben van deze eigenschappen.

Nadat de trapezia voldoende verkend zijn, bereid je doel MK19 voor door
de leerlingen vierkanten, rechthoeken, ruiten, parallellogrammen en trapezia door elkaar aan te bieden.
Op dit moment kunnen leerlingen ervaren dat de omschrijving van een
trapezium ook past bij vierkanten, rechthoeken, ruiten en parallellogrammen
Bij sommige trapezia vind je vouwlijnen die symmetrieassen zijn.
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Voor trapeziums gebruik je de omschrijving:
Een trapezium is een vierhoek met (minstens) één paar evenwijdige
zijden.
Zesde leerjaar

+ A, B en C zijn drie hoekpunten van een trapezium
Welk punt is zeker niet het vierde hoekpunt?
A
B
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N

M
P

C

A

M

B

N

C

P

D

Q

E

R

R

Q

+ Welke figuur is geen trapezium?

A

B

D

Vierhoeken tekenen
MK17
Vanaf derde leerjaar

C

E

Leerlingen verkennen en ontdekken eerst de eigenschappen van de verschillende vierhoeken door te vouwen, te leggen, te knippen...
Een jaar later tekenen de leerlingen die figuren zo nauwkeurig mogelijk.
Om dit tekenen aan te zetten, kan je gebruik maken van een spijkerbord met
elastiekjes.
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•
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•
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•
•

Z 39

Ook kaasprikkers, satéstokjes, dunne rietjes in verschillende afmetingen
zijn handig:
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+ Welke figuren kan je leggen met vier even lange stokjes?
+ Welke figuren kan je leggen met twee keer twee even lange stokjes?
+ Hoe maak je een vierkant?
+ Maak een rechthoek.

+ Hoe kun je een parallellogram maken van een rechthoek?
+ Hoe kun je van een rechthoek een parallellogram maken?
+ Kan je een vierhoek maken met drie even lange stokjes?

Bij tekenopdrachten
geschikte hulpmiddelen
kiezen
MK48
Geodriehoek gebruiken
MK30, MK34 en MR77

Aanvankelijk schetsen de leerlingen vierhoeken op een kladblaadje. Zo
ervaren ze dat het moeilijk is om rechte hoeken, even lange zijden, evenwijdige zijden,... zonder hulpmiddelen te tekenen.
In een tweede fase laat je deze vlakke figuren tekenen op ruitjespapier.
Je gebruikt een geodriehoek.1
Bouw gradaties in de oefeningen in.
Enkele suggesties.

Maak een rechthoek:
a)

b)
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c)

d) De basis is 4 cm en de hoogte is 3 cm.

e)

f)
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•B

A•

A•

B•

C•

etkunde 52

Teken verschillende parallellogrammen binnen deze twee evenwijdige lijnen:

etkunde 53

Welke punten verbind je om een trapezium te krijgen met twee gelijke zijden?
A
•

•
E

Diagonalen
MK18

B
•

C
•

•
F

•
G

D
•

•
H

Om de diagonalen in vierhoeken (naargelang het leerjaar: vierkant, rechthoek, ruit, parallellogram en/of trapezium) te verkennen en om de eigenschappen ervan te ontdekken, zijn heel wat activiteiten mogelijk.
+ Wat is de kortste weg van hoekpunt A naar hoekpunt C op de weide
van boer Hans?
A

D

B

C

+ Knip een vierhoek uit. Vouw die zo dat je twee driehoeken krijgt. De
vouwlijn is een diagonaal.
Is er nog een diagonaal?
+ Hoeveel diagonalen heeft een vierhoek?
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Gebruik de omschrijvingen:
Een diagonaal is een lijnstuk dat twee niet-opeenvolgende hoekpunten
van een veelhoek verbindt.
Een zijde is een lijnstuk dat opeenvolgende hoekpunten van een veelhoek verbindt.
Zesde leerjaar

In het zesde leerjaar gebruik je de eigenschappen van diagonalen om de
vierhoeken verder te verkennen.
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+ Bij welke figuren zijn de diagonalen even lang?

+ Bij welke figuren snijden de diagonalen elkaar loodrecht?
+ Zijn er figuren waar de diagonalen elkaar middendoor delen (snijden)?

Rekensterke leerlingen kunnen vragen aan als:

+ Waar of niet waar?
- Elke vierhoek met loodrechte diagonalen is een ruit.
- Elke vierhoek waarvan de diagonalen elkaar middendoor snijden,
is een parallellogram.
- Als de diagonalen in een vierhoek even lang zijn heb je een vierkant.
- Bij elke ruit heb je diagonalen die even lang zijn.

+ Altijd, soms of nooit?
- Een vierhoek met even lange diagonalen is een parallellogram.
- Een vierhoek waarvan de diagonalen elkaar loodrecht op elkaar
staan en elkaar middendoor snijden, is een vierkant.

Vierhoeken tekenen
vanuit de eigenschappen
die diagonalen kunnen
hebben

Het tekenen van vierhoeken waarbij de diagonalen aan bepaalde voorwaarden voldoen, verdiept het inzicht in vlakke figuren. Sommige leerlingen uit het zesde leerjaar zullen dit niet aankunnen. Differentieer dan ook
bij deze opgaven.
Volgende opdrachten zijn zo geformuleerd dat de eerste vraag voor alle
leerlingen bedoeld is, en dat de volgende vraag voor meer rekensterke
leerlingen geldt.
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+ Teken een vierhoek waarvan de diagonalen loodrecht op elkaar
staan. Wat kan die vierhoek allemaal zijn?
(vierkant - ruit - sommige trapeziums, bepaalde willekeurige vierhoeken)
+ Teken een vierhoek met diagonalen die elkaar middendoor delen.
Hoe zien zulke vierhoeken er dan uit?
(alle parallellogrammen, dus ook vierkanten, rechthoeken en ruiten)
+ Teken een vierhoek met diagonalen die even lang zijn.
Hoe zien zulke vierhoeken er uit?
(vierkant - rechthoek - sommige trapeziums, bepaalde willekeurige
vierhoeken)

Zesde leerjaar
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+ Welke van de volgende vierhoeken heeft juist één paar evenwijdige
zijden en diagonalen die loodrecht op elkaar staan?

1

2

4

3

+ Welke vierhoek heeft even lange diagonalen die bovendien loodrecht
op elkaar staan en is geen vierkant?

1

Vierhoeken vergelijken
volgens de eigenschappen
van zijden en hoeken
MK19a

2

3

4

5

Bij de bespreking van doel MK16 werd telkens de aanzet gegeven om tot
doel MK19a te komen. Zo laat je bijvoorbeeld nadat ze het parallellogram
als figuur voldoende hebben verkend, leerlingen ontdekken dat de omschrijving voor een parallellogram ook past bij de omschrijving van een
rechthoek en een vierkant. Dit doel krijgt dan ook samen met doel MK16
een aanzet in het tweede leerjaar.
Als de meeste verbanden tussen de verschillende soorten vierhoeken
ontdekt en verkend zijn, bouw je samen met de leerlingen eerst een classificatie op volgens afnemend aantal eigenschappen. Deze classificatie gebeurt
van het meest specifieke (het vierkant) naar het meer algemene (een vierhoek) en sluit het best aan bij doel MK16.
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Classificatie
van specifiek naar
algemeen

vierkant

vier even lange zijden
vier rechte hoeken
twee paar evenwijdige zijden

rechthoek

ruit

vier rechte hoeken
twee paar evenwijdige zijden

vier even lange zijden
twee paar evenwijdige zijden
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parallellogram

trapezium

vierhoek

twee paar evenwijdige zijden

één paar evenwijdige zijden

vier zijden en vier hoeken

De verwoording 'even lange zijden' is juister dan de verwoording 'gelijke
zijden'.
Deze classificatie sluit het dichtste aan bij de manier waarop de vierhoeken
in dit leerplan aan bod komen.

Verzamelingen

Merk op dat het gebruik van verzamelingen bij deze classificatievorm (van
het specifieke naar het algemene) niet bruikbaar is.
In het zesde leerjaar kan je samen met de leerlingen een andere classificatie, namelijk van het algemene naar het specifieke opbouwen.

Classificatie
van algemeen naar
specifiek

We geven hiervoor twee mogelijkheden.
Bij de eerste mogelijkheid helpt de voorstellingswereld van de verzamelingenleer ons om de classificatie van de vierhoeken voor te stellen.
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Verzamelingen

vierhoeken

trapezia
trapezia
vierkanten
parallellogrammen

©
ruiten

Schema

rechthoeken

Als tweede mogelijkheid kan je het volgende schema in het zesde leerjaar
gebruiken dat ontstaat wanneer je telkens één eigenschap meer eist. Zo
krijg je een classificatie van het algemene naar het specifieke.
vierhoek

veelhoek met vier zijden

vierhoek
die geen trapezium is

trapezium

vierhoek met
één paar evenwijdige zijden

trapezium
dat geen parallellogram is

parallellogram

vierhoek met
twee paar evenwijdige zijden

rechthoek

ruit

parallellogram
dat geen rechthoek of ruit is

vierhoek met
vierhoek met
vier rechte hoeken vier even lange zijden

rechthoek
die geen vierkant is

vierkant

ruit
die geen vierkant is

vierhoek met
vier even lange zijden
en vier gelijke hoeken

Als je verschillende vierhoeken in de klas uitdeelt, kan een leerling het
bovenstaande 'stroomschema' doorlopen met de gekregen vierhoek om alle
eigenschappen van de figuur te controleren en om de meest specifieke
naam te vinden.
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Specifieke naam

De meest specifieke naam is de naam die het grootst aantal eigenschappen
weergeeft.
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De figuur is een vierhoek, een trapezium, een parallellogram en een rechthoek. De specifieke naam is rechthoek omdat die het meest informatie over
de figuur geeft.

Zesde leerjaar

In welke volgorde zijn de onderstaande figuren gerangschikt van links
naar rechts?

A Een vierhoek zonder gelijke zijden, dan een vierhoek met twee gelijke
zijden, dan een vierhoek met drie gelijke zijden en een vierhoek met
vier gelijke zijden.
B Een vierhoek waarvan geen enkele hoek recht is, dan een vierhoek
met precies één rechte hoek, dan een vierhoek met precies twee rechte
hoeken en een vierhoek met vier rechte hoeken.
C Een vierhoek zonder evenwijdige zijden, dan een vierhoek met één
paar evenwijdige zijden, dan een vierhoek twee paar evenwijdige
zijden en een vierhoek met drie paar evenwijdige zijden.
D Een willekeurige vierhoek, dan een willekeurig trapezium, dan een
willekeurig parallellogram en als laatste een willekeurige rechthoek.
E Een parallellogram, een driehoek, een trapezium, een rechthoek.

Driehoeken onderzoeken
en benoemen
MK20
Vanaf derde leerjaar
Gelijkbenig, gelijkzijdig
en ongelijkbenig

Vooreerst merken we op dat de term 'ongelijkbenig' in de plaats komt van
de term 'ongelijkzijdig' als we bij een driehoek de eigenschap 'de
drie zijden hebben een verschillende lengte' willen benadrukken.

Gebruikte termen:

+ Een driehoek is gelijkbenig als hij twee even lange zijden heeft.
(fig. 1 en 4)
+ Een driehoek is gelijkzijdig als de drie zijden even lang zijn.
(fig. 4) Als de drie zijden even lang zijn, dan zijn er zeker twee zijden
even lang zodat een gelijkzijdige driehoek ook gelijkbenig is.
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+ Een driehoek is ongelijkbenig als hij geen twee gelijke zijden heeft.
Dit betekent dat hij drie zijden heeft die verschillen in lengte. Deze
driehoek is dus niet gelijkbenig.
Vroeger werd zo'n driehoek 'ongelijkzijdig' genoemd. Maar dat mag
je niet vertalen in niet-gelijkzijdig, anders zou een gelijkbenige driehoek (die niet-gelijkzijdig is) ook ongelijkzijdig zijn.
'Ongelijkbenig' mag je echter wel vertalen in niet-gelijkbenig en
daarom krijgt deze term de voorkeur. (fig. 2 en 3)
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2

3

4

1

Scherphoekig,
stomphoekig en
rechthoekig

Een driehoek is scherphoekig als hij drie scherpe hoeken heeft. (fig. 1)
Een driehoek is stomphoekig als hij één stompe hoek heeft. (fig. 2)
Een driehoek is rechthoekig als hij één rechte hoek heeft. (fig. 3)

2

3

1

Eigenschappen van
driehoeken onderzoeken

Als je de eigenschappen van driehoeken met leerlingen wilt onderzoeken,
bied dan zowel identieke driehoeken (fig. 1 en 2), gelijkvormige driehoeken
(fig. 1 en 3), en/of niet-gelijkvormige driehoeken (fig. 1 en 4) aan.

1

Geodriehoek
MR77

2

3
4

Dit onderzoek kan gebeuren door driehoeken te vouwen of op elkaar te
leggen. Zo kan je zijden en hoeken vergelijken. Om de lengte van de zijden
precies te meten gebruik je een meetlat, om de grootte van de hoeken
nauwkeurig te meten een geodriehoek.
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Eigenschappen van de zijden

Als je eerst naar de zijden kijkt, ontdek je dat bij sommige driehoeken alle
zijden even lang zijn. Bij sommige driehoeken heb je twee even lange
zijden en bij nog andere driehoeken vind je geen zijden van gelijke lengte.
Deze ontdekking leidt tot het benoemen van 'gelijkzijdige', 'gelijkbenige' of
'ongelijkbenige' driehoeken.

Eigenschappen van de hoeken

De hoeken in driehoeken kan je ook onderzoeken. Bied verschillende
driehoeken aan. In de scherpe hoeken laat je bijvoorbeeld een blauw teken
zetten, in de stompe hoeken een groen en in de rechte hoeken een rood
teken.
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Elke driehoek heeft zeker twee blauwe merktekens, dus elke driehoek heeft
altijd twee scherpe hoeken.
De derde hoek bepaalt de naam van de betreffende driehoek.
Als ook de derde hoek scherp is praten we over een 'scherphoekige' driehoek. Een 'rechthoekige' driehoek heeft als derde hoek een rechte hoek en
bij een 'stomphoekige' driehoek is de derde hoek een stompe hoek.

Zesde leerjaar

+ Welke van deze figuren is een gelijkbenige rechthoekige driehoek?

1

2

4

3

+ Wat is de juiste naam van de driehoek?
A gelijkzijdige driehoek
B gelijkbenige rechthoekige driehoek
C scherphoekige gelijkbenige driehoek
D stomphoekige gelijkbenige driehoek
E niet gegeven

Driehoeken tekenen
Spijkerbord
MK21

Als voorbereiding op het tekenen van driehoeken kan je eerst driehoeken
op een spijkerbord vormen.
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Vanaf vierde leerjaar
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Rietjes, stokjes,...
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Nadien bied je dunne rietjes, stokjes, enz. aan

+ Gebruik alleen drie even lange stokjes.
Welke driehoeken kan je dan maken?

+ Nu mag je twee even lange stokjes kiezen en een derde dat niet even
lang is. Probeer verschillende driehoeken te maken.
+ En als je drie rietjes neemt van verschillende lengte?

Driehoeken tekenen

Eerst laat je vrij driehoeken tekenen. Nadien tekenen de leerlingen driehoeken vanuit de verschillende kenmerken die driehoeken kunnen hebben.
Kijk eerst naar de zijden.

Ongelijkbenige driehoek
tekenen

Wanneer er geen afmetingen gegeven zijn, is het tekenen van een ongelijkbenige driehoek uiteraard de eenvoudigste opdracht, al moet je toch
opletten dat de drie zijden een verschillende lengte hebben.

Gelijkbenige driehoek tekenen

Als je een gelijkbenige driehoek moet tekenen, teken je eerst de gelijke
zijden en dan verbind je de uiteinden van beide lijnstukken.

Gelijkzijdige driehoek tekenen

Voor het tekenen van een gelijkzijdige driehoek kan je twee werkwijzen
gebruiken.
+ Teken een lijnstuk.
Zet de passerpunt in A en meet de afstand tot B.
Teken een boogje.
Zet nu je passerpunt in B.
Teken met dezelfde passeropening een tweede boogje.
Verbind het snijpunt met A en B.
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A

©
BA

B A

B A

B

+ Gebruik een geodriehoek, als de leerlingen ontdekt hebben dat alle
hoeken van een gelijkzijdige driehoek steeds 60- groot zijn.

Driehoek tekenen met
zijden gegeven

Het tekenen van driehoeken waarvan de lengten van de zijden opgegeven
zijn, gebeurt best met de passer. Deze constructie is analoog aan de eerste
constructie bij de gelijkzijdige driehoek hierboven. Maar de passeropening
wijzigt.

Teken eerst een rechte lijn waarop je de eerste lengte 'afpast' met je
passer. Nadien pas je vanuit beide uiteinden van dit lijnstuk de twee
andere lengten af met je passer. Als je dit snijpunt verbindt met de uiteinden van het lijnstuk heb je een driehoek die aan de voorwaarden voldoet.
Merk op dat je nog zo'n driehoek kan tekenen langs de andere kant van
het lijnstuk. Beide driehoeken zijn elkaars spiegelbeeld.

Kijk naar de hoeken.
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Rechthoekige driehoek
tekenen

Het tekenen van een rechthoekige driehoek is eenvoudig:
1 Teken een rechte hoek,
2 kies op elk been één punt,
3 verbind beide punten.

Stomphoekige driehoek
tekenen

Hoe teken je een stomphoekige driehoek?
1 Teken een stompe hoek,
2 kies op elk been één punt,
3 verbind beide punten.

Scherphoekige driehoek
tekenen

Zesde leerjaar
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Bij het tekenen van een scherphoekige driehoek moet je goed uitkijken:
1 Teken een scherpe hoek,
2 kies op één been een punt,
3 leg je meetlat zo dat ze door dat punt gaat en het andere been snijdt,
4 draai je meetlat waarbij je goed oplet dat je geen stomphoekige of
rechthoekige driehoek krijgt,
5 teken de derde zijde.
Welke drie punten kunnen de hoekpunten zijn van een gelijkzijdige
driehoek?
F
•

•
K

A FLI

Driehoeken vergelijken
volgens de eigenschappen
van zijden en hoeken
MK22a
Vanaf derde leerjaar

G
•

H
•

•
L

I
•

•
M

B JM

J
•

• •
O P

C IMO

D HLM

E niet gegeven

Verschillende activiteiten die bij dit doel passen, werden reeds besproken
bij de toelichtingen voor doelen MK20 en MK21.
Zo zitten in lessen over het onderzoeken, het verwoorden van de eigenschappen van zijden en hoeken en het tekenen van driehoeken heel wat
momenten waarbij je driehoeken vergelijkt volgens die eigenschappen.
Vanuit deze activiteiten kan je eerst een aantal vaststellingen doen over de
eigenschappen van zijden en hoeken van driehoeken:

Gelijkvormigheid
MK41b

+ Als de overeenkomstige hoeken van twee driehoeken gelijk zijn, dan zijn
deze driehoeken niet altijd even groot, maar wel altijd gelijkvormig.
+ Gelijkzijdige driehoeken zijn altijd gelijkvormig maar niet noodzakelijk
even groot.

Gelijkheid van vorm
en grootte
MK39b

+ Als de overeenkomstige zijden van twee driehoeken even lang zijn, dan
zijn deze driehoeken volledig gelijk. Ze zijn gelijk van vorm en grootte.
+ Een driehoek met twee even lange zijden, heeft ook twee even grote hoeken.
+ Een driehoek met twee even grote hoeken, heeft ook twee even lange
zijden.
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+ Een driehoek met drie even lange zijden heeft ook drie even grote hoeken.
+ Een driehoek met drie even grote hoeken heeft ook drie even lange
zijden.
+ De drie hoeken van een gelijkzijdige driehoek zijn even groot en meten
telkens 60-.
Driehoeken classificeren
MK22b
Vanaf vijfde leerjaar

©

Driehoeken classificeren
volgens de zijden
Vraagschema

Anderzijds vormen deze activiteiten een aanzet voor het classificeren van
driehoeken in het vijfde leerjaar.
De classificatie van de driehoeken in het zesde leerjaar kan je pas aanpakken als er voldoende werd geëxperimenteerd met verschillende driehoeken
zowel in de vorige leerjaren als in het zesde leerjaar zelf.
Om driehoeken te classificeren naar de eigenschappen van de zijden kan je
een soort vraagschema gebruiken.

Neem een driehoek

Heeft de driehoek twee gelijke zijden?

NEEN

JA

ongelijkzijdige driehoek

gelijkbenige driehoek

Heeft de driehoek drie gelijke zijden?

NEEN

gelijkbenige driehoek
die niet- gelijkzijdig is

JA

gelijkzijdige driehoek

Neem een driehoek en 'loop' het schema door.
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Schema met verzamelingen

Een tweede classificatievorm gebruikt verzamelingen:

driehoeken
ongelijkbenige driehoeken

©

gelijkbenige driehoeken

gelijkzijdige driehoeken

Driehoeken classificeren
volgens de hoeken

Driehoeken classificeren naar de eigenschappen van de hoeken kan je op
dezelfde manier aanpakken.

Vraagschema

Bekijk eerst het vraagschema:

Neem een driehoek

Duid de scherpe hoeken aan.

Heeft de driehoek drie scherpe hoeken?

NEEN

Is de derde hoek van de
driehoek een rechte hoek?

JA

rechthoekige driehoek

JA

scherphoekige driehoek

NEEN

De derde hoek is stomp.

stomphoekige driehoek
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Schema met verzamelingen

De classificatie volgens de hoeken kan je ook via gebruik van verzamelingen opbouwen:

77
scherphoekige driehoeken

driehoeken

©
rechthoekige
driehoeken

Classificatie volgens
de eigenschappen van
zijden en hoeken in
één schema

stomphoekige
driehoeken

De classificatie volgens de eigenschappen van zijden en hoeken kan je met
verzamelingenleer in één schema bundelen:

scherphoekige driehoeken

driehoeken

ongelijkbenige driehoeken

gelijkbenige driehoeken

gelijkzijdige driehoeken

rechthoekige
driehoeken

stomphoekige
driehoeken
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Dit schema is voor heel wat leerlingen moeilijk te begrijpen. Hou dit
schema voor rekensterke leerlingen als verdiepingsleerstof.
Zesde leerjaar

Hoeveel gelijkbenige driehoeken zijn er?

©
A 2

Cirkels
MK23
Vanaf derde leerjaar

B 3

C 4

D 5

E niet gegeven

Om cirkels te herkennen bied je een aantal figuren aan die uitsluitend
begrensd zijn door gebogen lijnen.

1

2

3

4

Laat deze figuren vouwen.

Vouw zo dat de twee 'vouwdelen' elkaar volledig bedekken.
Zoek bij elke figuur zoveel mogelijk vouwlijnen zo dat de 'vouwdelen'
elkaar precies bedekken. (bij fig. 1 vind je één vouwlijn, bij fig. 2 twee,
bij fig. 3 vier en bij de laatste figuur zijn er ontelbaar veel)
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Symmetrie en asymmetrie
MK37b

Het spreekt voor zich dat hier de begrippen symmetrie en asymmetrie ook
aan bod komen. De vouwlijnen op de figuur waarbij je twee identieke
gespiegelde delen krijgt, vormen namelijk symmetrieassen van de figuur.

Cirkel

Hieruit kan een omschrijving voor de cirkel groeien:
De cirkel is een vlakke figuur waarbij je ontelbaar veel vouwlijnen hebt
waarbij de twee vouwdelen elkaar precies bedekken.

Middelpunt en straal
MK11

Cirkel tekenen met
de passer

©

Het snijpunt van al deze vouwlijnen is het middelpunt.
De afstand van het middelpunt tot een punt van de omtrek is altijd gelijk,
we noemen die afstand de straal.
De vouwlijn is een diameter.

Tekenen met een stukje krijt, vastgemaakt aan een touwtje, bereidt het
tekenen met een passer voor.

/





Laat leerlingen ook experimenteren met dit stuk touw en het stukje krijt.
Houd de twee eindjes van het touw vast waarbij het touw losjes blijft
hangen. Neem het stuk krijt en span er het touw mee op.



/

/

/

/
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'Ellips'

Als je met het stuk krijt 'het touw afloopt' krijg je
een mooie ellips.
De punten waar je het touw vasthield, noemt men
de 'brandpunten' van de ellips. Je kan merken dat
de cirkel een speciale ellips is waar de brandpunten samenvallen in het middelpunt. Misschien
weet je dit nog uit het secundair onderwijs, maar
zo bewegen de aarde en de andere planeten rond
de zon.
Kepler (-1571 - +1630) ontdekte dat de zon in
één van de brandpunten staat (één van de 'vingers'
op de tekening) en dat de planeten (het stukje
krijt) in een ellipsvormige baan rond deze zon
bewegen.
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Als leerlingen cirkels vlot kunnen tekenen met een passer (vanaf het vierde
leerjaar) kan je de cirkel ook anders omschrijven:
De cirkel is de verzameling van alle punten die precies even ver liggen
van een vast punt, het middelpunt.
Die vaste afstand noemen we de straal.
Het langste lijnstuk binnen de cirkel gaat altijd door het middelpunt en
noemen we de diameter.
De punten die binnen deze omtrekslijn liggen, liggen ook op de cirkel.
(Vroeger gebruikte men de term 'schijf'.)

En laat de leerlingen maar eens 'creatief' zijn door enkel de passer te gebruiken...

Veelhoeken
MK24a
Vanaf derde leerjaar

Een veelhoek is een vlakke figuur (vlakstuk) waarvan de grenslijn (omtrek,
omtrekslijn) uitsluitend uit lijnstukken bestaat.
Het begrip veelhoek kan je vanuit de kennis die de kinderen hebben over
het vergelijken van driehoeken en vierhoeken (zie toelichtingen bij de
doelen MK19 en MK22) verder opbouwen.
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Vraagschema
van specifiek naar
algemeen

Met het volgende vraagschema kan je het begrip veelhoek laten ervaren als
het eindpunt van een redenering die van specifiek naar algemeen loopt.

Kan je een eigenschap vinden die bij
alle driehoeken past?

Kan je een eigenschap vinden die bij
alle vierhoeken past?

de grenslijn bestaat uit
drie lijnstukken

de grenslijn bestaat uit vier
lijnstukken
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Kan je een eigenschap vinden die
bij alle driehoeken én bij alle vierhoeken past?

de grenslijn bestaat
alleen uit lijnstukken

een figuur waarvan de grenslijn enkel uit
lijnstukken bestaat is een veelhoek
Kan je een vijfhoek tekenen?
Hoe ziet zo’n vijfhoek er uit?
Bestaan er ook zeshoeken?…

Vraagschema van
algemeen naar specifiek

In het volgende schema is het begrip veelhoek gesitueerd binnen een
indeling van de vlakke figuren naar de vorm van de grenslijn. Dit vraagschema vertrekt van het algemener begrip 'vlakke figuur' en loopt door naar
meer specifieke figuren als 'figuren met meer dan één gebogen lijn in de
grens'.
Neem een vlakke figuur.

Vind je in de grenslijn gebogen lijnen?

NEEN

veelhoek

JA

Tel je maar één gebogen lijn?

JA

cirkels en figuren met één
gebogen lijn als grens

NEEN

figuren met meer dan één
gebogen lijn in de grens
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Dit schema kan je nog uitbreiden door de 'veelhoeken' verder te rubriceren
in 'driehoeken', 'vierhoeken', 'vijfhoeken', enz.
Als het begrip 'regelmatige veelhoek' (zie verder) gekend is, kan je de veelhoeken ook nog onderverdelen in 'regelmatige' en 'niet-regelmatige'
veelhoeken.
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NEEN

veelhoek

Tel de zijden van de veelhoek

driehoek

vierhoek vijfhoek zes- en meerhoek

Zijn alle zijden even lang én zijn alle hoeken even groot?

JA

NEEN

regelmatige veelhoek

Regelmatige veelhoek
MK24b
Vanaf vijfde leerjaar

Het begrip regelmatige veelhoek ontstaat door samen met de leerlingen
binnen de veelhoeken de aandacht te vestigen op de lengte van de zijden én
op de grootte van de hoeken.
1 Vertrek van een tiental vlakke figuren.

2

4

9

6

3

1

7

8

5

10
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2 Zoek eerst binnen de veelhoeken alle figuren met even lange zijden.

1

2

3

4

5

©

6

3 Zoek nu alle veelhoeken met even grote hoeken.

1

7

2

5

8

9

10

Opgelet!
Bij figuur 4 zijn niet alle hoeken even groot. Een hoek bij een veelhoek
meet je namelijk langs de 'binnenkant'. Deze veelhoek heeft hoeken van
90- en hoeken van 270-.
Figuur 4 is dus geen regelmatige veelhoek.

4 Als van een veelhoek alle zijden even lang zijn en als alle hoeken even
groot zijn, dan is die veelhoek een regelmatige veelhoek.

1

2

5

8

Je merkt dat bij regelmatige veelhoeken de hoekpunten op een cirkel
liggen. Deze eigenschap kan je gebruiken om regelmatige veelhoeken te
tekenen.
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Een regelmatige veelhoek met n zijden kan je verdelen in n gelijke gelijkbenige driehoeken met als basis telkens een zijde van de regelmatige
veelhoek. De hoek die tegenover de basis van zo'n driehoek ligt (de tophoek) is telkens gelijk aan 360-: n.
- Een regelmatige vijfhoek maak je met vijf identieke gelijkbenige
driehoeken met tophoek 360-: 5 = 72-.
- Een regelmatige zevenhoek maak je met zeven identieke gelijkbenige
driehoeken met tophoek 360-: 7 = 51-

Zesde leerjaar

©

In welke reeks zijn alle regelmatige veelhoeken vermeld?

1

A 2-4-6

Vlakke figuren
omstructureren
MK25
Vanaf derde leerjaar
Oppervlakte
MR39

2

B 2-4-5

C 1-3-6

3

4

D 1-2-4

5

E niet gegeven

Het omstructureren van vlakke figuren gebruik je in heel wat doelen meten
en metend rekenen.
Denk bijvoorbeeld aan:

1 Ervaren en inzien dat figuren met een verschillende vorm dezelfde oppervlakte kunnen hebben.

1

2
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6

Driehoek 1 en rechthoek 2 hebben dezelfde oppervlakte. Dat kan je bijvoorbeeld zien door beide figuren om te structureren naar twee driehoeken
waarbij de overeenkomstige driehoek even groot is.

Oppervlakte van
een parallellogram
MR43

2 Ervaren en inzien dat de oppervlakte van een parallellogram berekend
kan worden via omstructurering naar een rechthoek.



©

Deze tekening laat duidelijk zien hoe je een parallellogram naar een rechthoek kunt omstructureren. Zo zie je dat de formule basis x hoogte ook bij
een parallellogram toepasbaar is.

Vlakstukken met een
grillige vorm
MR48

3 Inzien dat ook vlakstukken met een gebogen of grillige vorm een oppervlakte hebben.

De oppervlakte van de 'grillige vorm' benader je hier door bijvoorbeeld een
parallellogram waarbij 'stukjes oppervlakte' elkaar compenseren.

Oppervlakte van een cirkel
MR46

4 Ervaren en inzien dat je de oppervlakte van de cirkel berekent met de
formule r x r x pi.
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Eerst structureer je de cirkel om naar vier 'taartstukken' (men noemt dat
cirkelsectoren). Nadien vul je drie van de vier stukken op tot je drie
vierkanten krijgt, gebouwd op de straal. De vulling komt op zicht ongeveer overeen met het vierde stuk.
De oppervlakte van de cirkel zal dus dicht bij de oppervlakte van drie
vierkanten liggen met zijde gelijk aan de straal van de cirkel. Zo heb je
een eenvoudige manier om te laten aanvoelen dat de oppervlakteformule
van de cirkel dicht bij r x r x 3 ligt.
Je kan ook de cirkel bedekken met kroonkurken. Met deze kroonkurken
kun je de 'kleine' vierkanten vullen. Je kan ruim drie van die kleine
vierkanten bedekken.
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Vormen van omstructureren

Bij de geziene voorbeelden betekent omstructureren dat je in een vlakke
figuur andere, gekende vlakke figuren herkent.
Maar omstructureren kan ook betekenen dat je met een aantal gekende
vlakke figuren nieuwe vlakke figuren 'bouwt'. Van zo'n figuren weet je dat
de oppervlakte gelijk is als je vertrekt van dezelfde 'bouwstenen'.

De laatste figuur is niets anders dan een omstructurering van de eerste twee
figuren. De oppervlakte van de laatste figuur is dus de som van de oppervlakten van beide vlakke figuren.

Tangram

Een tangram is een Chinese legpuzzel die uit zeven stukken bestaat. De
bedoeling is dat je met de zeven vlakke figuren bepaalde vormen legt. Met
tangrams kan je herstructureringen heel goed inoefenen.
Gewoon niet te geloven wat je allemaal kunt maken! Er zijn overigens
meerdere variaties op deze klassieker. Zo bestaan er tangrampuzzels in de
vorm van een rechthoek, een ei, een hartje, een zeshoek en nog andere
veelhoeken. Ook met die vormen kan je heel creatieve figuren puzzelen.
Een erg leuk puzzelspel dat al vele jaren zijn waarde bewezen heeft.
Waarschijnlijk is Tangram het oudste geduldspel ter wereld. De vroegste
verwijzing naar Tangram is te vinden in een Chinees boek uit 1803. Deskundigen nemen aan dat het spel omstreeks 1800 in China ontstond en dan
naar het westen kwam. Een mogelijke verklaring van de naam Tangram is
dat het eerste deel 'tan' 'Chinees' betekent en de uitgang 'gram' staat voor
'iets wat getekend is' (zoals in het woord diagram).
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Voor het oplossen van tangrampuzzels moet je rustig zijn en je goed concentreren. Oosterse benaderingen zoals meditatie zijn daarbij heel nuttig.
Grote geesten hebben zich over het spel gebogen - beroemdheden als
Napoleon, Edgar Allan Poe en Lewis Caroll (schepper van Alice in Wonderland).
Zelfvertrouwen, fantasie en creativiteit zijn de eigenschappen die je nodig
hebt om een meester in deze denksport te worden.
Vertrek van een vierkant stuk hout of karton. Zaag hieruit de zeven tans
zoals op de tekening is aangegeven:
- 2 grote driehoeken
- 2 kleine driehoeken
- 1 middelgrote driehoek
- 1 parallellogram
- 1 vierkant
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Er bestaan ook andere tangrampuzzels. De volgende tangrampuzzel in de
vorm van een ei vind je op de volgende site:
http://marvin.sn.schule.de/~msjohann/projekte/hasen/tangra.htm
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Leerlijn

Hoe bouw je hiervoor een leerlijn op?
- Laat leerlingen vrij experimenteren en willekeurige figuren leggen met
enkele en later met alle tans.
- Bekijk, bespreek en vergelijk figuren. Laat hen de vlakke figuren benoemen.
- Laat zelf figuren maken
- Eerst met een beperkt aantal tans, later met alle tans.
- Met een voorbeeldtekening op ware grootte en later verkleind.
- Op de voorbeeldtekening staan tussenlijnen, later niet meer.
- Begin met eenvoudige, herkenbare figuren. Ga later over naar meer
abstracte vormen.

Vanaf derde leerjaar
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+ Maak met twee tans 1 andere tan.

+ Neem het parallellogram en een kleine driehoek. Welke figuur kan je
maken?
+ Gebruik de twee kleine driehoeken en de middelgrote driehoek. Maak
hiermee een parallellogram, een driehoek en een vierkant.

+ Gebruik de twee kleine driehoeken en het vierkant. Maak hiermee een
parallellogram, een driehoek en een rechthoek.
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+ De figuren hieronder zijn gemaakt van dezelfde driehoeken. Hoeveel
driehoeken heb je nodig om de figuren te maken?

Zesde leerjaar
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+ Met deze vier even grote trapezia kan je nieuwe figuren maken.

+ Welke van de onderstaande figuren kan je niet vormen als je ze alle
vier gebruikt?

A 1

B 2

C 3

D 4

E niet gegeven
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+ Hieronder zijn vier gelijke gelijkbenige rechthoekige driehoeken
getekend.
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+ Welke vlakke figuur kun je niet vormen met die driehoeken?
A een driehoek
D een trapezium

B een parallellogram
E niet gegeven

C een vierkant

+ Tot welke figuur kun je de gerasterde figuur omvormen?
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4.2.2.4

RUIMTEFIGUREN

Meetkundige vormen
onderzoeken en globaal
herkennen
MK26

Vanaf oudste kleuters

MK9

Kinderen onderzoeken ruimtelijke vormen in hun omgeving vanaf het
moment dat ze die vormen bekijken, betasten, verschuiven, rollen, enz.
In de kleuterklas gebeurt dit waarnemen gerichter, vergezeld van allerlei
meetkundige termen:
plat, recht, rond, scheef, gebogen,
hoekig, afgerond, golvend, puntig,...
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Deze termen vind je ook terug bij het ervaren, ontdekken en herkennen van
punten, lijnen en oppervlakken.
Leg een verzameling verpakkingen aan die je op basis van bepaalde criteria
in categorieën kunt opdelen.
rond, hoekig, met gebogen oppervlakken,...

Ruimtefiguur

Een ruimtefiguur omschrijf je als het gebied begrensd door een gesloten
oppervlak.
Binnen de verpakkingen vinden de leerlingen:
een open blik zonder deksel, een papieren zak,
een gesloten plastic zak met een gat in,...

Maak met alle verpakkingen twee groepen...
- Een groep papieren verpakkingen en andere,
- Een groep met verpakkingen die een deksel hebben en een groep
met verpakkingen zonder deksel,
- Een groep 'open' verpakkingen en een groep 'gesloten' verpakkingen'...
Elke gesloten verpakking vormt een ruimtefiguur.

Merk op dat vanuit een pure wiskundige benadering alle verpakkingen
'vormen' zijn die een deel ruimte innemen, en dus eigenlijk ruimtefiguren
zijn. Zo vormt de wand van een lege fles een ruimtefiguur op zich. Voor
leerlingen van de basisschool gaan we hier echter niet verder op in.

Het verschil tussen
bol en blok
In de kleuterklas

Lessuggestie te vinden : http://www.fi.uu.nl/rekenweb/leraren/
welcome.html
Benodigdheden
- een zakje met knikkers
- een handvol blokjes

Ga met een groepje kleuters om de tafel zitten en laat de knikkers en de
blokjes zien. Gooi deze op tafel. Wat gebeurt er? De knikkers rollen alle
kanten op, terwijl de blokjes gewoon blijven liggen.
Hoe kan dat?
Kleuters kunnen al veel vertellen over waarom een knikker wel rolt en een
blokje niet.
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Enkele opmerkingen van kleuters:
- 'omdat het blokjes zijn en die hebben van die punten',
- 'blokjes kunnen niet rollen omdat ze punten en van die platte dingen
hebben',
- 'omdat er punten aanzitten en van die strepen',
- 'knikkers rollen omdat ze rond zijn'.
Laat de verschillen tussen een bol en een blok naar voren komen.
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- Laat ieder kind een knikker stil voor zich neerleggen. Als iedereen dit
gedaan heeft, geef je een stootje tegen de tafel. Wat gebeurt er? Hoe
kan dat?
- Doe hetzelfde met een blokje: hoe kan het dat een blokje enkel schuift
en niet van de tafel rolt?
- Waarom kan je geen muurtje bouwen met knikkers? En waarom lukt
dat wel als je met blokjes bouwt?

Knikkers en blokjes zijn zuivere vormen van bollen en blokken. De wereld
zit vol met 'tussenvormen'. Je kan de kleuters als vervolg op bovenstaande
oefeningen de opdracht geven om in de klas op zoek te gaan naar voorwerpen die je wel kunt stapelen en voorwerpen die je niet kunt stapelen. Steeds
worden daarbij de eigenschappen van de voorwerpen duidelijk. Kleuters
weten je al feilloos uit te leggen waarom het ene voorwerp wel te stapelen
is en het andere niet.
Deze activiteit is bedoeld voor kleuters. Toch is het een onderwerp waarover je in principe in iedere klas een gesprek met de kinderen zou kunnen
voeren.
Oudere leerlingen kunnen bijvoorbeeld op zoek gaan naar voorbeelden in
de wereld waar bollen en blokken gebruikt worden.
Bollen gebruikt men vaak als beweging in alle richtingen mogelijk moet
zijn. Denk bijvoorbeeld aan kogellagers en trekhaken.
De blokvorm gebruikt men als men gemakkelijk moet kunnen stapelen.
Wat de kleuters intuïtief aanvoelen, blijkt dus de kern van de eigenschappen van de vormen te zijn.

Op basis van hun
eigenschappen de
ruimtefiguren herkennen
en benoemen
MK27
Vanaf vijfde leerjaar
MK26

De leerlingen moeten niet in staat zijn een 'zuivere' wiskundige definitie te
geven van de vermelde ruimtefiguren: veelvlak, kubus, balk, piramide, bol,
cilinder en kegel.
Ze moeten deze figuren vooral leren herkennen en kunnen benoemen. Ze
onderling en met andere ruimtefiguren kunnen vergelijken.
Vanaf het vijfde leerjaar bouw je samen met de leerlingen aan een beperkte
classificatie van de ruimtefiguren.
Deze classificatie krijgt een aanzet in vorige leerjaren door het onderzoeken
van meetkundige vormen.
Bij het bekijken van het (de) grensvlak(ken) van ruimtefiguren zal het
leerlingen opvallen dat je bepaalde oppervlakken niet in een vlak kunt
'inpassen' en andere wel. Je kan ze schuiven (kubus,...), andere kan je enkel
rollen (bol,...), nog andere kan je schuiven en rollen. (cilinder,...)
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- Het grensvlak van een bal kan je niet op een vlak krijgen.
- Van een blik soep kan je de onderkant en de bovenkant op een vlak
stuk papier zetten. De zijkant kan je niet 'plat' krijgen.
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- De verpakking van een 'Toblerone'- reep chocolade bestaat uit vijf
vlakstukken die je allemaal precies op een vlak kunt zetten.

Veelvlak
MK11
Vanaf vierde leerjaar
Zijvlak
Bovenvlak
Grondvlak

Classificatie

Ruimtefiguren die volledig begrensd zijn door vlakke (platte) oppervlakken
(vlakstukken) noem je veelvlakken.

Een veelvlak is enkel begrensd door veelhoeken. Zo'n veelhoek noem je een
zijvlak. Alle veelhoeken aan een ruimtefiguur zijn zijvlakken.
Naargelang de stand 'in de ruimte' kan je een bepaald zijvlak het bovenvlak
of het grondvlak noemen.
Boven- en grondvlak hangen dus af van de oriëntatie van de ruimtefiguur,
terwijl het begrip 'zijvlak' niet afhangt van de ruimtelijke stand.
Binnen de ruimtefiguren krijg je zo een eerste mogelijke classificatie:

Veelvlakken

Niet- veelvlakken
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+ Hoeveel cilinders zijn er?

Zesde leerjaar

©
A 2

B 3

C 4

D 5

E niet gegeven

+ Hoeveel van de voorwerpen zijn balken?

A 14

B 9

C 8

D 7

E niet gegeven

+ In welke reeks zijn alle veelvlakken een balk?

1

2

A 1-2-3

3

B 2-3-4

C 3-4-5

4

D 1-4-5

5

E niet gegeven
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Vijfde leerjaar

Vanaf het vijfde leerjaar krijgen bepaalde ruimtefiguren een meer passende, meer specifieke naam.

Kubus

De kubus is een ruimtefiguur begrensd door zes vierkanten.
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Wat merk je?
+
+
+
+
+

de zes vierkanten zijn even groot bij een kubus,
deze zes vierkanten vormen de zijvlakken van de kubus,
het boven- en grondvlak hangen af van de stand van de kubus,
de overstaande vlakken zijn evenwijdig,
met kubussen kan je gemakkelijk bouwen want alle zijvlakken passen
mooi tegen elkaar,
+ hoe je een kubus ook legt, hij ziet er altijd hetzelfde uit,
+ kubusvormen kan je goed herkennen: rekenblokje, sommige snoepjes,
aperitiefkaasjes,...

Balk

Een balk is een ruimtefiguur begrensd door zes rechthoeken.

Wat merk je?
+
+
+
+
+

de zes rechthoeken vormen de zijvlakken van de balk,
de overstaande rechthoeken bij een balk zijn twee aan twee even groot,
het boven- en grondvlak hangen af van de stand van de balk,
de overstaande vlakken zijn evenwijdig,
met balken kan je ook gemakkelijk bouwen want de zijvlakken passen
meestal mooi tegen elkaar,
+ balkvormen kan je goed herkennen: rekenstaafje, veel dozen en verpakkingen allerhande, ons klaslokaal, een baksteen,...

Zesde leerjaar

Het verkennen van ruimtefiguren als piramide, bol, cilinder en kegel hou je
best voor het zesde leerjaar.

MK26

Start bij de veelvlakken. Een eerste classificatie van de veelvakken binnen
de ruimtefiguren gebeurde in het vijfde leerjaar. Deze kan je nu uitbreiden
tot:
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Veelvlak

Veelvlakken
Niet- veelvlakken

©
Wat merk je?

+ Veelvlakken zijn er in alle soorten en vormen.
+ Je moet nauwkeurig kijken: er mogen enkel 'vlakke kanten' (veelhoeken)
bij een veelvlak te zien zijn.
+ Er zijn veelvlakken waarvan de begrenzing enkel uit vierkanten bestaat
(kubus). Er zijn veelvlakken waarvan de begrenzing enkel uit rechthoeken bestaat (balk).

Piramide

Een piramide is een ruimtefiguur begrensd door een veelhoek en driehoeken die in een punt samenkomen.

hoogte

2

1

Regelmatige piramides

Beperk je tot regelmatige piramides. Dat zijn piramides die 'mooi recht'
staan en waarbij het grondvlak regelmatig is. (alle zijden zijn even lang en
alle hoeken zijn even groot)
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Wat merk je?
+ alle driehoeken die de 'wand' vormen zijn even groot,
+ het grondvlak kan je niet kiezen, behalve bij de piramides die bestaan uit
vier gelijke gelijkzijdige driehoeken, (zie 2)
+ het punt waar de even grote driehoeken samenkomen, noem je de top,
+ de hoogte van een piramide is de lengte van het lijnstuk dat je vanuit de
top loodrecht op het grondvlak neerlaat.
bol

Een bol is een ruimtefiguur die je krijgt als je een cirkel 'wentelt' rond een
diameter.
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Wat merk je?
+
+
+
+
+
+

een bol is perfect rond,
een bol kan je enkel rollen,
een bol heeft geen zijvlakken,
een bol is geen veelvlak,
als je de bol vlak doorsnijdt, krijg je altijd een cirkel,
als je met alleen bollen een ruimte vult, blijft er altijd ruimte tussen de
bollen,
+ bolvormen herken je meteen: een voetbal, een pingpongbal, een sinaasappel, de vorm van de aarde, ...

cilinder

Een cilinder is een ruimtefiguur begrensd door twee evenwijdige even
grote cirkels en een gebogen oppervlak dat je krijgt als je een rechthoek om
die cirkels heen buigt.
of:
Een cilinder is een ruimtefiguur die je krijgt als je een rechthoek 'wentelt'
rond een symmetrieas.

Wat merk je?
+
+
+
+
+
+

de cirkels bij de cilinder vormen het grond- en bovenvlak,
aan een cilinder zie je twee vlakke figuren: de twee cirkels,
een cilinder is geen veelvlak,
de zijkant is gebogen en kan je uitrollen tot een rechthoek,
een cilinder is een ruimtefiguur die je kan rollen en schuiven,
als je een cilinder evenwijdig met het grondvlak doorsnijdt, krijg je altijd
een cirkel,
+ als je een cilinder loodrecht op het grondvlak doorsnijdt, krijg je een
rechthoek,
+ de hoogte van een cilinder is de (loodrechte) afstand tussen grond- en
bovenvlak,
+ cilindervormen kom je veel tegen: blikken, koekjestrommel, sommige
snoepjes én hun verpakking, echte trommel, gesloten buizen, doosje van
een filmrolletje, ...
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Kegel

Een kegel is een ruimtefiguur die je krijgt als je een rechthoekige driehoek
om één van zijn rechthoekszijden wentelt.
De cirkel die op die manier door de andere rechthoekszijde beschreven
wordt, is het grondvlak.
hoogte

©
2

1

Beperk je tot kegels die 'mooi recht' staan.
Wat merk je?

+ de cirkel die ontstaat door de rechthoekige driehoek te wentelen is het
grondvlak,
+ aan een kegel zie je één vlakke figuur: de cirkel,
+ een kegel kan je rollen en schuiven,
+ een kegel is geen veelvlak,
+ de zijkant is gebogen en kan je uitrollen tot een deel van een cirkel,
+ als je een kegel evenwijdig met het grondvlak doorsnijdt, krijg je altijd
een cirkel,
+ een kegel heeft een top,
+ de hoogte van een kegel is de (loodrechte) afstand tussen de top en het
grondvlak.
+ kegelvormen kom je niet zoveel tegen: een gevouwen feesthoedje,
sommige snoepjes, het spitse dak op een ronde toren, ...
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4.2.3

MEETKUNDIGE RELATIES

Verwoordingen

Uitspraken als:
...is evenwijdig met...
...staat loodrecht op...
...is symmetrisch...
...is het spiegelbeeld van...
...heeft een gelijke vorm én een gelijke grootte als...
...is gelijkvormig met...

Meetkundige relaties
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zijn allemaal verwoordingen die te maken hebben met 'meetkundige relaties'.
Deze verwoordingen leggen verbanden tussen meetkundige termen:
het lijnstuk [AB] staat loodrecht op het lijnstuk [CD]

of verwoorden een wiskundige eigenschap:
figuur C is niet symmetrisch

4.2.3.1

EVENWIJDIGHEID

Evenwijdigheid ontdekken
in de omgeving
MK28a

Voor de meeste meetkundige begrippen voorziet dit leerplan een 'aanloopfase'. In deze kennismakingsfase krijgen de begrippen langzaam vulling
vanuit de ervaringen die kinderen met deze begrippen hebben.

Vanaf het eerste leerjaar

In een eerste en tweede leerjaar maken kinderen kennis met rechte, gebogen
(kromme) en gebroken lijnen (MK9).
Bij de rechte lijnen vind je lijnen 'die elkaar nooit tegenkomen', ze blijven
altijd even dicht / ver van elkaar liggen.
In de lagere school gebruiken we het begrip 'evenwijdigheid' enkel bij
rechte lijnen, niet bij gebogen of gebroken lijnen.
- sommige rechte lijnen die je ziet als je de tegelvloer bekijkt
- rechte lijnen op het plafond
- de rechte lijn van de bovenkant van het bord en de rechte lijn van de
onderkant van het bord
- de lijnen die de wielen van een autootje in de zandbak maken
- de (lijn)sporen van een trein

In het eerste leerjaar is het voldoende dat leerlingen evenwijdige lijnen
ontdekken en kunnen omschrijven, bijvoorbeeld als:
- blijven altijd even ver van elkaar
- komen elkaar niet tegen
- lopen altijd in dezelfde richting,...

Evenwijdigheid ontdekken
in vlakke figuren en
ruimtefiguren
MK28b

Evenwijdige lijnen (rechten, lijnstukken) herken je snel aan vlakke figuren
en aan ruimtefiguren.
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Vanaf het tweede leerjaar

In het tweede leerjaar herkennen leerlingen bij de rechte lijnen evenwijdige
lijnen aan vlakke figuren en aan ruimtefiguren. Ze omschrijven deze
evenwijdigheid op een analoge manier als in het eerste leerjaar.
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- blijven altijd even ver van elkaar
- komen elkaar niet tegen
- lopen altijd in dezelfde richting,...

Evenwijdigheid ontdekken
als het resultaat van
verschuivingen
MK28c
Vanaf het derde leerjaar

Transformatie
Verschuiving

In het derde leerjaar herkennen en benoemen leerlingen evenwijdige en
snijdende rechten en lijnstukken. (zie doel MK 29)
Misschien valt het sommige leerlingen van de klas op dat je evenwijdige
lijnen krijgt als je bijvoorbeeld met je lat een lijnstuk tekent en dan je lat
een beetje 'gelijk' verschuift.

?

In wiskunde wordt zo'n 'transformatie' een verschuiving genoemd. Dit
betekent dat je de figuur verplaatst zonder dat er iets fundamenteels verandert:
de grootte en de vorm blijft (MK39)

Evenwijdige en snijdende
rechten en lijnstukken
herkennen en benoemen

Rechten die niet evenwijdig lopen, snijden elkaar.
In het tweede leerjaar werk je best enkel met lijnen die elkaar zichtbaar
snijden. Zo krijg je een eerste onderverdeling tussen rechten die elkaar
snijden en rechten die evenwijdig zijn.

MK29

Vanaf het derde leerjaar moeten leerlingen in staat zijn om te zien dat de
rechten b en d op volgende tekening snijdend zijn. Dit controleer je door de
rechten met een meetlat te verlengen.

Vanaf het tweede leerjaar
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©
b

d

Evenwijdig
Snijdend
Tweede leerjaar

Twee evenwijdige rechten/
lijnstukken tekenen
MK30a
Derde leerjaar

In het derde leerjaar gebruiken de leerlingen de termen evenwijdig en
snijdend.
Deel tangramfiguren uit. Geef twee rietjes of satéstokjes. Laat de leerlingen evenwijdige en niet-evenwijdige zijden beleggen, vaststellen en
verwoorden.

Geef eerst een oefening als:

Hoe kan je door je geodriehoek te gebruiken, zien welke rechten met
elkaar evenwijdig zijn?

b

c

a

d

e

f

Nadien tekenen de leerlingen met een geodriehoek rechten en lijnstukken
die evenwijdig zijn.
Je verschuift de geodriehoek evenwijdig met de gegeven rechte of het
gegeven lijnstuk. De evenwijdige lijnen op de geodriehoek vormen hiervoor een handig middel.

Door een punt buiten
een rechte/lijnstuk
een evenwijdige rechte/
lijnstuk tekenen
MK30b

Met een gewone meetlat kan je deze constructie niet nauwkeurig uitvoeren.
Een lat evenwijdig met een gegeven lijnstuk of rechte 'verschuiven' is
namelijk niet zo eenvoudig. In de handel zijn ook rollatten te verkrijgen
waarmee je een evenwijdige lijn makkelijker kunt tekenen. Zo'n rollatten
nemen wel redelijk veel plaats in.

Z 78

Vanaf derde leerjaar

Het leerplan schrijft het gebruik van een geodriehoek voor.

•A
a

Het symbool van
evenwijdigheid
MK31
Vierde leerjaar

b

•A
a

•A

a

©
In het vierde leerjaar leer je de volgende notatie aan:
Bij de vorige tekening kan je zeggen:

De rechte a is evenwijdig met de rechte b.

Je noteert:
a // b
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4.2.3.2

LOODRECHTE STAND

Loodrechte stand
ontdekken in de omgeving
MK32a
Vanaf het eerste leerjaar

In de klas en de omringende omgeving komen heel wat ervaringen voor met
'loodrecht'.
-

Sta mooi recht! (vergelijk met een schietlood)
Een blokkentoren die recht staat, valt niet zo snel om.
Lukt het je om een potlood 'recht te laten staan'?
Je kan sommige boeken 'op hun kant zetten'.
Daar wordt een huis gezet. Kijk eens naar de muren, staan die mooi
recht?

©

Deze ervaringen kan je verwiskundigen als kinderen kennis hebben gemaakt met rechte, gebogen (kromme) en gebroken lijnen. (MK9)
Sommige van die lijnen 'staan mooi recht op elkaar', ze staan 'loodrecht'.
- sommige rechte lijnen van de tegelvloer
- rechte lijnen op het plafond
- de rechte lijn van de bovenkant van het bord en de rechte lijn van de
zijkant van het bord
- het lijnstuk dat de 'rand' volgt van de deur en een rechte lijn op de
vloer
- de 'kantlijnen' van een blad
- de 'kanten' van een raam,...

In het eerste leerjaar is het voldoende dat leerlingen loodrechte lijnen
ontdekken en kunnen omschrijven met een formulering in de aard van:
staan mooi recht op elkaar

Loodrechte stand
ontdekken in vlakke
figuren en ruimtefiguren
MK32b

Bij vlakke figuren en ruimtefiguren zijn meestal loodrechte lijnen (rechten,
lijnstukken) te vinden.
Bekijk even dezelfde tekening als bij doel MK28b.

Vanaf het tweede leerjaar
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Je merkt dat in vlakke figuren en ruimtefiguren meestal evenwijdige lijnen
en loodrechte lijnen in verschillende combinaties voorkomen.
In het tweede leerjaar is het voldoende dat leerlingen zowel evenwijdige als
loodrechte lijnen herkennen aan vlakke figuren en aan ruimtefiguren en
deze ervaringen met eigen woorden omschrijven.
Rechten en lijnstukken
die loodrecht op elkaar
staan, herkennen, benoemen
en daarbij gebruik maken
van de term loodrecht
MK33

Rechten die niet evenwijdig lopen, snijden elkaar. Bij de snijdende rechten
vind je rechten die elkaar op een speciale manier snijden, ze snijden elkaar
loodrecht.
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Vanaf het tweede leerjaar

In het tweede leerjaar werk je best enkel met lijnen die elkaar zichtbaar
snijden. Je zet er enkele lijnen tussen die elkaar loodrecht snijden.
Vanaf het derde leerjaar moeten leerlingen in staat zijn om te zien dat de
rechten a en b op volgende tekening loodrecht op elkaar staan.
Dit kan je eenvoudig controleren door een blad twee keer dubbel te vouw
en als rechte hoek te gebruiken. De benen van deze hoek staan namelijk
loodrecht op elkaar.

a

b

Loodrecht
Zesde leerjaar

In het derde leerjaar gebruiken de leerlingen de term loodrecht.
Welke van de volgende lijnen snijden elkaar loodrecht?

g

h

m

n

f

k

o

A

A l en f

B m en g

C n en h

D h en g

E o en k
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Twee rechten/lijnstukken
tekenen die elkaar
loodrecht snijden
MK34a

Geef eerst een oefening als:
Hoe kan je door je geodriehoek te gebruiken, zien welke rechten loodrecht op elkaar staan?

Derde leerjaar

a

b
c
d

©

e

f

Nadien tekenen de leerlingen met hun geodriehoek rechten en lijnstukken
die loodrecht op elkaar staan.

a

a

De loodlijn tekenen door
een punt buiten een
rechte/lijnstuk
MK34b
Vanaf derde leerjaar

a
b

Als leerlingen een geodriehoek kunnen hanteren zoals in vorige tekening is
geïllustreerd, dan is de stap naar deze constructie gemakkelijk te zetten.

a

a

a
b

•

•

•

K

K

K
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De loodlijn tekenen
in een punt van een
rechte/lijnstuk
MK34c

Ook deze constructie is eenvoudig uit de vorige af te leiden.

a

a

a

Derde leerjaar

K

•

•

K

Het symbool van
loodrechte stand
lezen en noteren
MK35
Vierde leerjaar

b

•

K

©
In het vierde leerjaar leer je de volgende notatie aan:
Bij de vorige tekening kan je zeggen:

De rechte a staat loodrecht op de rechte b.

Je noteert:
ab
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4.2.3.3

SYMMETRIE

Spiegelbeelden ontdekken
MK36

Gebruik als vertrekpunt om met leerlingen op ontdekking te gaan naar
spiegelbeelden bijvoorbeeld het sprookje van Sneeuwwitje. (Spiegeltje,
spiegeltje aan de wand, ...)

Aanzet vanaf oudste
kleuters tot in het
derde leerjaar

Laat kinderen vertellen over spiegels die ze thuis gebruiken als een wandof handspiegel, onderzoek allerlei grote en kleine spiegels, denk ook aan
soorten spiegels in een spiegelpaleis, kijk naar de buitenkant van een
kookpot, een deksel, de achteruitkijkspiegel in een auto, enz.
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Bij het verkleden, het maquilleren en andere activiteiten kunnen enkele
vragen een zoektocht naar spiegelende voorwerpen op gang brengen. Denk
hierbij aan voorwerpen als lepels, aluminiumfolie, glas, deksels van kookpotten, zonnebril, glanspapier, vensters, ...
Zorg voor spiegels en voor goed en minder goed spiegelende voorwerpen.
Laat hiermee experimenteren en vergelijken.
+
-

-

-

-

Geef opdrachten als:
probeer via de spiegel achter je te kijken,
probeer via de spiegel voorwerpen achter je te zien,
laat een voorwerp dat stilstaat 'bewegen' door een spiegel te bewegen,
tracht mekaars oor, neus, ... te raken, maar je mag enkel in de spiegel
naar elkaar kijken,
kam je haar terwijl je in de spiegel kijkt, is dat gemakkelijk ?
ga een stap van de spiegel weg, dan doet je spiegelbeeld dat ook
(idem dichterbij, idem opzij)
doe een stap naar links, je spiegelbeeld stapt naar 'rechts'
pink met je rechteroog, je spiegelbeeld doet dat met het 'linkeroog'
(dit is niet zo eenvoudig)

+ De leerlingen spelen spiegelbeeld. Plaats twee leerlingen tegenover
mekaar. De eerste speelt het spiegelbeeld van de andere. Hij doet
precies dezelfde beweging (gekke gezichten) als diegene tegenover
hem. Je kan bij dit spel meerdere leerlingen betrekken door het
'spiegelbeeld' te laten beoordelen op zijn juistheid.
+ Plaats twee spiegels in een hoek tegen elkaar en zet er een voorwerp
voor (het voorwerp weerspiegelt meerdere keren). Denk hierbij ook
aan de spiegels van een toiletkast of aan het effect van spiegels die
precies recht tegenover elkaar staan; als je daartussen staat word je
een 'oneindig' aantal keren heen en weer gespiegeld.

Zo ontdekken kinderen de eigenschappen van spiegelingen bij vlakke
spiegels:
- De vorm en de grootte van een figuur blijven bij spiegelen dezelfde.
- Hoe dichter je bij de spiegel komt, hoe 'dichter' het spiegelbeeld komt.
- Links bij de figuur komt overeen met rechts bij het spiegelbeeld en
omgekeerd.

Z 84

- Het voor- en achterwaarts bewegen van het voorwerp verloopt in de
spiegel in tegengestelde zin.
- Als je voor de spiegel staat, zie je je spiegelbeeld op dezelfde afstand
'achter' de spiegel.
Bij de kleuters kan je de termen spiegel en spiegelbeeld gebruiken. Spiegeling en spiegelas gebruik je in de lagere school.
Spiegeling

Spiegelbeeld

Spiegelas

Een spiegeling is de transformatie of omvorming via een vlakke spiegel van
een oorspronkelijke figuur naar een spiegelbeeld. Bij een spiegeling bekom
je twee aparte figuren die elkaars spiegelbeeld zijn.

©

Het spiegelbeeld is de figuur die je in de spiegel (of achter de miraspiegel) ziet.
Een spiegelas is de rechte waarrond je spiegelt (aanvankelijk stond daar de
spiegel).
Gebruik bij het spiegelen een zo dun mogelijk spiegeltje. Gewone spiegels
zijn meestal te dik.

De miraspiegel

Spiegelbeelden herkennen
met een miraspiegel

Een 'miraspiegel' (gekleurd glas dat voldoende reflecteert om te spiegelen,
maar waar je toch doorheen kunt kijken) heeft als voordeel dat je 'achter' de
spiegel het spiegelbeeld kunt zien, symmetrische figuren kunt controleren
en kunt 'kijken' bij het tekenen van spiegelbeelden.
Gebruik een miraspiegel. Laat ervaren dat vorm en grootte behouden
blijven maar dat de oriëntatie omkeert.
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Plaats een voorwerp voor de spiegel en leg enkele voorwerpen achter de
spiegel waarbij één voorwerp gelijk van vorm en gelijk van grootte moet
zijn als het voorwerp voor de spiegel.
De leerlingen leggen, al kijkend in de miraspiegel, het juiste voorwerp op
de juiste plaats achter de spiegel. Dit kan, want ze kunnen in de spiegel het
spiegelbeeld van het voorwerp zien en door de spiegel het voorwerp achter
de spiegel. Als de twee beelden samenvallen, hebben ze het juiste gevonden.

©

De leerlingen ervaren dat het voorwerp en zijn spiegelbeeld dezelfde vorm
en dezelfde grootte hebben en even ver van de spiegel liggen. Links bij de
figuur wordt rechts bij het spiegelbeeld en omgekeerd.
Teken nu een rechte lijn waar de spiegel staat. Je neemt de spiegel weg en
je bespreekt het voorwerp samen met zijn spiegelbeeld.
Pas dezelfde werkwijze toe met vlakke figuren.

Spiegelbeelden tekenen
met een miraspiegel

Neem een groot blad met een tekening links erop, zet de miraspiegel in het
midden van het blad.

Kijk in de spiegel en teken achter de spiegel het spiegelbeeld.
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Ze tekenen een rechte lijn waar de spiegel staat. Neem de spiegel weg.
Bespreek de figuur en het spiegelbeeld.
Deze manier van werken leidt in hogere leerjaren tot een aanpak om
spiegelbeelden nauwkeurig te tekenen.
Spiegelbeelden tekenen
met carbonpapier

Werkwijze:
- Plooi een blad papier dubbel (1).
- Plooi een stuk carbonpapier dubbel met de inktzijde naar buiten.
- Steek het carbonpapier tussen het dubbelgeplooide blad.
- Op de buitenkant van (1) tekenen de leerlingen een eenvoudig figuurtje (huisje, autootje...).
- Goed doordrukken.
- De leerlingen schrijven hun naam eronder.
- Plooi open.

©

Aan weerskanten van de plooi (= de spiegelas) zie je de figuur en het
spiegelbeeld ervan. Overtrek de spiegelas en noteer de letter 's' erbij.
Controleer met een spiegel.
In plaats van carbonpapier kun je ook met andere hulpmiddelen spiegelbeelden maken: een zwarte of donkere foto uit de krant, een met potlood
zwart gemaakt stukje papier...

Fouten in spiegelbeelden
ontdekken

Stel volgende vragen:

Zijn deze figuren elkaars spiegelbeeld?
Waarom wel?
Waarom niet?

Ontdek wat fout is (vooral voor de lagere leerjaren).

Vestig de aandacht op één van de eigenschappen (vorm, afstand, gelijke
grootte, ...).
De kinderen ontdekken wat er niet klopt. Er is altijd een spiegel in de buurt
als controle.
In spelletjesboeken en tijdschriften voor kinderen staan dikwijls ook ideeën
(bv. een tekst in spiegelbeeld die je moet ontcijferen, kloklezen maar de
klok is in spiegelbeeld gegeven, ...).
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+ Gebruik een spiegel die je mooi loodrecht op het blad zet.
Kijk enkel langs de kant van de spiegel die 'spiegelt'.

Vanaf eerste leerjaar

©

Maak één, twee, drie, vier,... tot tien bollen.
Zet je spiegel zo dat de figuur niet verandert als je in de spiegel kijkt.

+ Welk spiegelbeeld hoort bij welk cijfer of letter?

•

•

•

Vanaf derde leerjaar

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

+ Schrijf je naam in drukletters. Schrijf nu je naam zo dat je hem in de
spiegel correct kunt lezen.
+ Op de Engelse website
http://www.mos.org/sln/Leonardo/LeonardoRighttoLeft.html
ontdek je dat Leonardo da Vinci zijn kunstwerken ondertekende met
zijn naam in spiegelschrift. Ook zijn persoonlijke notities schreef hij
in spiegelschrift van rechts naar links. Alleen als hij voor andere
mensen schreef, gebruikte hij een normaal schrift.
Zo staat zijn naam op zijn werk. Zo ziet het eruit in een spiegel.
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Op de website kan je je eigen naam intikken en dan zie je meteen hoe die
eruitziet in het handschrift van Leonardo da Vinci.
+ Laat spiegelbeelden van cijfers en letters natekenen.
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+ Waarom staat 'AMBULANCE' in spiegelschrift op de '100'?
+ In welke winkel sta ik?

+ Water is net een spiegel...
Waar moet je een spiegel zetten op de foto om juist hetzelfde te zien?

+ Maak het spiegelbeeld.
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+ Teken het spiegelbeeld.

©

+ Welke afdruk is met de stempel gemaakt? Zet daar een kruisje bij.

Z 90

Symmetrie en asymmetrie

Symmetrie en asymmetrie in de omgeving ontdekken, heeft veel te maken
met het esthetisch aanvoelen van wat 'mooi gelijk' is. Uiteraard is dit voor
iedereen anders. Zo vinden sommigen de 'asymmetrische' Engelse tuinen
mooier dan de strakke 'symmetrische' Franse tuinen.
Maar bij de meesten, en zeker bij kinderen, komt een gebouw 'mooier' over
als het links en rechts er zo gelijk mogelijk uitziet.
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De gegeven tekeningen zijn symmetrisch ten opzichte van een verticale lijn
die het gebouw middendoor deelt.

Symmetrie en asymmetrie
MK37
Vanaf oudste kleuters
Ontdekdoos

Werken met spiegels leidt tot ervaringen rond symmetrie.
Een attractief middel om bij kleuters ervaringen rond symmetrie en spiegelingen te laten ervaren is de ontdekdoos.
Mogelijke inhoud: knikkers, een steen, een autootje, halve en hele afbeeldingen, tekeningen en voorwerpen, twee even grote spiegels met elk een
staander, eventueel een 'mira'spiegel (gekleurd glas waar je zowel kunt
doorzien als in spiegelen), ...
+ Wat zie je als je een tekening (bijv. van een symmetrische vlinder)
voor de spiegel houdt?
+ Hou deze tekening gedeeltelijk onder de spiegel en schuif ze langzaam
onder de spiegel uit, wat zie je?
+ Schuif nu de tekening precies in het midden onder de spiegel. Via de
spiegel zie je de hele vlinder.

Vanaf eerste leerjaar

Bekijk met leerlingen symmetrische voorwerpen in de klas. Kijk samen ook
naar asymmetrische voorwerpen.
Het bord, een kast, de deur, een stoel, een bank, een schooltas, je hand,
een speelkaart, je gezicht,...
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In een hand zit geen symmetrie. Bij de tekening van het uurwerk kan je de
spiegel op verschillende lijnen (symmetrieassen van de figuur) zetten zo dat
het achthoekige uurwerk een identiek achthoekig uurwerk blijft. Wie echter
nauwkeurig toekijkt, merkt dat het niet helemaal correct is. De hele tekening van het uurwerk heeft geen enkele symmetrieas, want je kan de spiegel
nergens zo zetten dat de figuur volledig onveranderd blijft.
Als je enkel naar de vorm kijkt (regelmatige achthoek), ontdek je acht
symmetrieassen.
Vlakke figuren

Symmetrie

Symmetrieas

Leerlingen ontdekken bij vlakke figuren dat als je de spiegel op een bepaalde plaats zet, het stuk van de figuur voor de spiegel en het spiegelbeeld van
dit stuk samen de hele figuur vormen (idem met het andere stuk van de
figuur).
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Symmetrie is een spiegeling waarbij de twee stukken van één figuur elkaars
spiegelbeeld zijn.
Een symmetrieas is een spiegelas die een figuur verdeelt in twee delen die
elkaars spiegelbeeld zijn.
Een symmetrieas is altijd een spiegelas, maar een spiegelas is niet altijd een
symmetrieas!

Teken op de plaats waar de spiegel staat een rechte lijn. Elke rechte waar je
de spiegel kan zetten zodat de figuur volledig in zichzelf overgaat, vormt
een symmetrieas van die figuur. Sommige vlakke figuren hebben meer dan
één symmetrieas.
Niet alle meetkundige figuren hebben een symmetrieas. Laat hiervoor
meetkundige figuren zoals ruit, rechthoek, driehoek, ... onderzoeken.
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Ontdekken van symmetrie kan in veel activiteiten, bijv. bij muzische
opvoeding:
- Vouwen van origamipatronen.
- Ontdekken van patronen in behangpapier en bij sommige schilderijen. Denk aan de intrigerende tekeningen van Escher.
- In ruimtelijke vormen (symmetrie van een fietswiel, een autowiel, een
voetbal, ...)

Symmetrie in
verschillende dimensies

Een figuur is symmetrisch als ze door de spiegel in twee delen verdeeld
wordt die elkaars spiegelbeeld zijn (de hele figuur wordt dan door het
spiegelen op zichzelf afgebeeld).
- Is de figuur driedimensionaal en symmetrisch dan heeft ze één (of meer)
symmetrievlak(ken).

unde 145
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- De Eifeltoren heeft vier symmetrievlakken, analoog aan de vier
symmetrieassen van een vierkant. Uiteraard zullen in de werkelijkheid
de beide kanten van zo'n symmetrievlak niet perfect gelijk zijn.
- De cilindervorm heeft één horizontaal symmetrievlak en oneindig veel
verticale symmetrievlakken, analoog aan de symmetrieassen van een
cirkel.
- De gloeilamp heeft meestal maar twee symmetrievlakken. Vergeet
namelijk niet dat de gloeidraad ook een 'deel' van de symmetrie moet
vormen.
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- Is de figuur tweedimensionaal en symmetrisch dan heeft ze één (of meer)
symmetrieassen.
- Is de figuur ééndimensionaal en symmetrisch dan heeft ze één symmetrie(middel)punt.

A

S

B

Het punt S is het (symmetrie)middelpunt van het lijnstuk [AB].

Vanaf derde leerjaar

Vanaf vierde leerjaar

Zesde leerjaar

+ Verdeel in twee gelijke stukken.
Weet je meer manieren? Gebruik voor iedere manier een andere
kleur.

+ Bepaal het aantal symmetrieassen.

+ Van welke figuur werden alle symmetrieassen getekend?
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1

+

3

4

Welke van deze figuren heeft geen as van symmetrie?

©

Eenvoudige symmetrische
figuren op geruit papier
tekenen
MK38a
Vanaf derde leerjaar

2

Geruit papier vereenvoudigt het tekenen van symmetrische figuren.
Dit kan op gewoon geruit papier, maar je kan leerlingen ook laten tekenen
op geruit papier waarop de schuine lijnen in een hoek van 60- lopen. Het is
handig om er o.m. gelijkzijdige driehoeken en gelijkzijdige zeshoeken op te
tekenen.
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+ Maak de vlinder volledig.

Spiegelbeelden van
eenvoudige figuren
tekenen
MK38b
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Vanaf het vijfde leerjaar

Vanaf het vijfde leerjaar tekenen leerlingen spiegelbeelden van eenvoudige
figuren zonder een rooster te gebruiken.
-

Neem een blad en een potje verf.
Teken een rechte lijn op het blad.
Zet een vlekje op het blad en vouw dit snel dicht. (A)
Vouw het blad open en kijk naar het resultaat. (B)
Zet een spiegel loodrecht op de rechte lijn. Constateer dat de rechte
lijn overeenkomt met een spiegelas. Benoem de spiegelas en de
punten met A en A'. (C)
- Verbind het punt A met zijn spiegelbeeld. (C)

(A)

(B)

s
A

A’

(C)

Spiegelbeeld van een punt

Hieruit leid je de techniek af om een spiegelbeeld van een punt A te tekenen:
- Teken een lijn vanuit het punt A loodrecht op de spiegelas.
- Trek deze lijn door.
- Pas de afstand van het punt A tot aan de spiegelas af langs de andere
zijde van de spiegelas.
- Het spiegelbeeld van A noteer je met A'.

Spiegelbeeld van een figuur

Als de grens van de figuur enkel uit lijnstukken bestaat, teken je eerst de
spiegelbeelden van de hoekpunten. Je verbindt nadien deze gespiegelde
punten om het spiegelbeeld van de figuur volledig te maken.
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s
A

A’
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B’

B

C

C’

Van figuren waarbij er ook 'kromme' grenslijnen zijn, teken je eveneens
eerst de spiegelbeelden van de hoekpunten. Bij het verbinden van de
gespiegelde punten moet je goed op de 'kromming' letten. Deze 'kromming'
draait bij het spiegelen namelijk om.

s

Z 97

4.2.3.4

GELIJKHEID VAN VORM EN GROOTTE (CONGRUENTIE) EN GELIJKVORMIGHEID

Gelijkheid van vorm en
grootte
MK39a

'Gelijkheid van vorm en grootte' ontdekken en verwoorden heeft te maken
met het zien van gelijkenissen en verschillen. De wiskundige term
'gelijkvormig' valt niet samen met de betekenis van de uitdrukking 'gelijk
van vorm'. Bekijk bijvoorbeeld de volgende rechthoeken.

Vanaf oudste kleuters
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fig. 1

Gelijkheid van vorm
én grootte
Gelijkvormigheid

fig. 2

fig. 3

fig. 4

Figuur 1 is 'gelijkvormig' en 'gelijk van vorm en grootte' met figuur 4 dat
zie je zo.
Figuur 1 is gelijkvormig met figuur 2, omdat figuur 2 ontstaat door zowel
de lengte als de breedte van figuur 1 te verdubbelen.
Figuur 1 is 'niet gelijkvormig' met figuur 3. De lengte is wel toegenomen,
maar niet in dezelfde verhouding als de breedte. Je kunt wel zeggen dat
beide figuren dezelfde vorm hebben. Ze zijn beide rechthoekig van vorm,
maar ze zijn niet 'gelijkvormig' in de wiskundige betekenis van het woord.
Zoek voorwerpen die gelijkvormig zijn. Laat verwoorden waarom ze gelijkvormig zijn.
Russische popjes die in elkaar passen, een dessertlepel en een eetlepel,
kommen, schalen...

Gelijkheid van vorm en grootte zien in de omgeving is een eenvoudige
opdracht.
+ Zien die twee huizen er hetzelfde uit?

+ Wie zoekt een blok dat er volledig hetzelfde uitziet als dit blok?
+ Geef kinderen de gelegenheid voorwerpen te identificeren op basis
van afdrukken in bijvoorbeeld nat zand (handen, auto's, lepels,
vorken, blad van een boom, schoen, kroonkurk, ...). Laat hen ook
afdrukken maken in gips, klei, verf. Hun lichaam kunnen ze afdrukken
in de sneeuw, in het zand.
Spreek met hen over de afdrukken.
+ Puzzelen is een activiteit waar een gradatie in materiaalaanbod
mogelijk is. Aanvankelijk zoeken kinderen puzzelstukken uit die
identiek zijn (congruent) met de afbeelding. Daarna kun je puzzels
aanbieden waarbij de afbeelding groter of kleiner is. Bij het maken
van zo'n puzzel ervaren de kinderen gelijkvormigheid.
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+ Verzamel allerlei voorwerpen. De leerlingen zoeken 'tweelingen' en
plaatsen ze bij elkaar. Ze verwoorden waarom ze sommige voorwerpen bij elkaar plaatsen.
Zijn er toch kleine verschillen te ontdekken?
Gelijkheid van vorm
én grootte
MK39b
Vanaf tweede leerjaar

Als gelijkheid van vorm en grootte in de omgeving is ontdekt, kun je dit
toepassen op vlakke figuren.
Welke figuren zijn gelijk van vorm én grootte?

©
2

3

1

6

7

Eenvoudige figuren met
gelijke vorm en grootte
tekenen op geruit papier
MK40
Vanaf tweede leerjaar

4

8

5

9

Teken de boot van het eerste rooster op het tweede rooster.
Beide figuren zijn gelijk van vorm én gelijk van grootte.
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Gelijkheid van grootte
Oppervlakte van figuren

Omkring de letter onder de figuren die dezelfde oppervlakte hebben als de
figuur links.

©
a

e

Gelijkvormigheid
MK41a
Vanaf oudste kleuters

b

c

f

g

d

h

Twee figuren zijn gelijkvormig als je beide figuren op elkaar kunt afbeelden door de overeenkomstige afmetingen met eenzelfde getal te vermenigvuldigen of door eenzelfde getal te delen.
Die confrontatie met gelijkvormige figuren krijg je reeds bij kleuters.
+ De tafels in de klas zijn gelijk, beide vrachtwagens in de garage zijn
gelijk.
+ Deze twee poppen hebben dezelfde vorm, zien er hetzelfde uit, maar
de ene is groter dan de andere. (Ze zijn gelijkvormig, maar niet
congruent.)

Congruente figuren zijn uiteraard ook gelijkvormig, maar gelijkvormige
figuren zijn niet noodzakelijk congruent. Twee figuren die congruent zijn
bedekken elkaar volledig.
Na de diavoorstelling over het bos merkt Griet op dat de kleine dia
dezelfde vorm heeft als het beeld dat ze heeft gezien, 'maar wel heel wat
groter, juf!'. De juf zet de diaprojector terug aan. Samen met Griet meet
ze de lengte en de breedte van het geprojecteerde beeld van de dia.
Nadien meten ze de lengte en de breedte van de dia zelf. 'de lengte van de
dia is precies ... keer kleiner dan de lengte van het beeld. En dat klopt
ook voor de breedte. De dia is gelijkvormig met zijn beeld.'
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Gelijkvormigheid in
vlakke figuren
MK41b

Leerlingen verkennen vanaf het tweede leerjaar vlakke figuren als het
vierkant en de rechthoek. Bij deze verkenning komen deze begrippen
spontaan aan de orde.

Vanaf tweede leerjaar

Alle vierkanten zijn gelijkvormig. Neem twee vierkanten. Als een zijde van
het eerste vierkant een aantal keer in een zijde van het andere vierkant gaat,
dan geldt dat ook voor de andere zijden.
Rechthoeken zijn niet altijd gelijkvormig. Slechts als de corresponderende
zijden in dezelfde verhouding een aantal keer groter of kleiner zijn, dan heb
je gelijkvormigheid.
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Welke figuur is gelijkvormig met figuur 1 ?
Welke figuur is gelijkvormig met rechthoek 4 ?

2

1

4

3

Vanaf derde leerjaar

Vijfde leerjaar

5

+ Geef de gelijkvormige figuren telkens eenzelfde kleur.

+ Welke rechthoeken zijn gelijkvormig?

A

E

unde 163

C

B

F

D

G
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+ Leerling 1 vormt met lucifers een zelfgekozen vlakke figuur. Leerling
2 vormt met lucifers eerst een congruente figuur, dan een gelijkvormige figuur en tenslotte een niet-gelijkvormige figuur.
Wissel de rollen om.
+ Leerling 1 vormt op een spijkerbord een zelfgekozen vlakke figuur.
Leerling 2 vormt op het spijkerbord eerst een congruente figuur, dan
een gelijkvormige figuur en tenslotte een niet-gelijkvormige figuur.
Wissel de rollen om.
Gelijkvormige figuren
tekenen op geruit papier
MK42
Vanaf vierde leerjaar

©

+ Neem een blad geruit papier. Teken een vierkant waarvan de zijde
3 cm meet. Teken een vierkant dat gelijk van vorm én grootte is met
het vorige vierkant. Teken een vierkant dat gelijkvormig is met het
eerste vierkant.

Bespreek de verschillende mogelijkheden. Volg eenzelfde werkwijze voor
een rechthoek waarvan de basis 4 cm is en de hoogte 2 cm meet.
+ Maak dezelfde tekening, maar groter, door de ruitjes te gebruiken. Zo
maak je een figuur die gelijkvormig is met de eerste.
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+ Maak een kleinere weegschaal. Teken zelf een rooster waarmee je een
grotere weegschaal kunt tekenen.

©

Tekenen met de computer

Illustraties

Vlakke figuren

Congruente, gelijkvormige en niet-gelijkvormige figuren kan je ook gemakkelijk op de computer tekenen, vormen, vergroten, verkleinen en/of vervormen.
+ - Kies in het programma 'Microsoft Word' bij 'Invoegen' voor 'Figuur' 'Illustratie'.
- Klik één van de gegeven categorieën aan. Maak een keuze uit de
illustraties door de tekening aan te klikken.
- Klik 'Clip invoegen' aan, zo voeg je deze illustratie in het huidige
document in.
- Klik de figuur aan. Er verschijnt rond de illustratie een kader met
zwarte vierkantjes op de zijden.
- Je kan de figuur nu bewerken door de zwarte vierkantjes naast de
tekening met een ingedrukte linkermuisknop te verslepen. Met de
zwarte vierkantjes in één van de hoeken, kan je de illustratie
vergroten of verkleinen. Met de vierkantjes in het midden vervorm
je de figuur.
+ - Kies in het programma 'Microsoft Word' bij 'Invoegen' voor 'Figuur' 'AutoVormen'.
Hierin kun je vlakke figuren tekenen, vormen, vergroten, verkleinen en/of vervormen zoals hierboven beschreven.
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4.2.4

TOEPASSINGEN

Figuren vervormen
MK43
Vanaf oudste kleuters

Denk aan een spiegelpaleis.
Als je binnenstapt doe je allerlei ervaringen op in verband met uitrekken,
krimpen en vervormen. Maar er zal geen enkele spiegel bij zijn die een
gelijkvormig beeld geeft, tenzij je natuurlijk voor een gewone spiegel staat
die zowel een gelijkvormig als een congruent beeld geeft.
+ Zoek de foto's die bij elkaar passen? (foto's waarop hetzelfde staat,
maar groter of kleiner)
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+ Is deze tekening een vergrote tekening van de tweede tekening?

Eerste leerjaar

+ Leerlingen bekijken zichzelf in een lepel. Laat hen beschrijven hoe ze
zichzelf zien. Werk zowel met de holle als met de bolle kant.
+ Figuren op een ballon vervormen: op een opgeblazen ballon tekenen
leerlingen een eenvoudig gezicht. De helft van de leerlingen laat dan
de lucht uit zijn ballon. Ze vergelijken die met de gezichten op de
ballonnen waar nog lucht in zit. Blaas daarna meer lucht in een deel
van de ballonnen. Welke verschillen zie je?
+ Maak deze vredesduif groter... Of je kunt een 'rare' vredesduif maken.
Teken zelf een rooster dat de vredesduif vervormt.
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+ Teken de boot in het andere rooster over.

Constructies uitvoeren
MK44
Vanaf oudste kleuters

Hoe kan je leerlingen helpen die problemen hebben met het uitvoeren van
constructies?
- Werken in twee dimensies is gemakkelijker dan werken in drie dimensies.
Een legpuzzel maken is meestal makkelijker dan een blokkenbouwsel
construeren.

- Kies materiaal dat fijnmotorisch niet te moeilijk te hanteren is.
- Een duidelijk stappenplan (met goed zichtbaar gemaakte details) helpt
om de constructie stap voor stap uit te voeren. Zeker wanneer telkens is
aangeduid welke materialen/onderdelen voor die stap nodig zijn. Wanneer je enkel een overzichtsprent hebt, moet je de opbouw zelf zoeken.
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Denk onder meer aan handleidingen van lego, meccano, modelbouw,...
- Als het plan op ware grootte is afgebeeld, hoef je geen rekening te
houden met verhoudingen.
- De leerkracht geeft verbale uitleg en/of bouwt mee of doet voor.

Vliegers maken

©

1 Zoek het midden door het blad dubbel en weer open te vouwen.

2 Vouw de hoeken tegen de middelste vouwlijn.
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3 Vouw tot tegen het midden. Let erop dat je vooraan een mooie punt
behoudt.
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4 Vouw nogmaals tot tegen het midden.

5 Vouw het model dubbel naar achter.

6 Vouw zowel voor als achter de vleugels naar beneden.

6 Vouw zowel voor als achter de vleugels naar beneden.

Wedstrijdtip: wie kan in bijvoorbeeld vijf worpen de grootste afstand
overbruggen?

Knipfiguren

Kantknippen noemde men het vroeger: het opvouwen van een papiertje, er
halve cirkels en driehoeken uit wegknippen en het papier weer uitvouwen.
Het leuke van het spelletje was om samen zo'n figuur uit te knippen en voor
het uitvouwen al te voorspellen hoe het er zou uitzien.
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Het omgekeerde vereist ander denkwerk. Hoe kan ik een vooraf gegeven
figuur knippen?
Maak met een minimaal schaargebruik onderstaande figuur na.
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+ Neem een band papier en trek in het midden een lijn. Draai de band
een halve slag en kleef de uiteinden aan elkaar. Nu heb je de band
van Möbius gemaakt. Rijd er met een klein autootje op, dan merk je
dat deze band geen binnen- of buitenkant heeft.
+ Een brief uit de 19e eeuw. Kan je hem maken?
Als de brief beschreven langs één kant en is en je vouwt zoals het
hoort, dan kan je niets lezen.
Neem een smalle lange strook.

1

2

3

4
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+ Hoe ziet het afgeknipt stuk er uit?

©

+ Leg een platte knoop in een reep papier die overal dezelfde breedte
heeft.
Je krijgt een regelmatige vijfhoek.
Neem een smalle en stevige reep.

In concrete situaties
oplossingen vinden voor
een ruimtelijk probleem
MK45
Vanaf oudste kleuters

Vanaf vijfde leerjaar

Belangrijk bij deze opdrachten is het zoeken naar een strategie om een
ruimtelijk probleem op te lossen.
Elke leerling moet bij een dergelijke opdracht uitgedaagd worden op zijn
niveau. Bepaalde leerlingen zullen de opdracht volledig concreet uitvoeren.
Anderen kunnen zich al goed mentaal voorstellen hoe je tot een oplossing
komt.
+ De leerling krijgt een papieren balk. Geef als opdracht: maak die
balk open aan de ribben. Zorg ervoor dat de zes zijvlakken aan elkaar
blijven. Teken het resultaat. Kan het ook nog anders? Probeer.
+ Op deze kubus is een band geschilderd. Je kan twee stukjes band zien.
Waar zitten de andere twee stukjes? Teken ze op de bouwplaten.
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+ Zoek met welke van de gegeven ontvouwingen je een dobbelsteen in
elkaar kunt zetten. Teken op de ontwerpen de stippenpatronen.
Let op: de tegenoverliggende vlakken moeten samen zeven stippen
tellen.

c

a

b

d

e

f

Z 110

Zesde leerjaar

+ Welke tegels zijn volledig dezelfde als bovenstaande tegel? Je mag de
tegels enkel draaien.

©
A 2-3-4

Werken met schaduwbeelden
MK46
Vanaf oudste kleuters

B 1-2-3

C 1-4

D 2-3

E niet gegeven

Schaduw aanbrengen is essentieel om dieptezicht te brengen in een tekening of een schilderij. Het maakt de driedimensionale kenmerken van de
voorwerpen zichtbaar. De figuur krijgt diepte en vastheid. Zonder schaduw
blijft ze zweven.

Beeldende kunstenaars kunnen hun werk dramatiseren door schaduwen te
verschuiven, donkerder, langer of groter te maken of een andere vorm te
geven.
Kinderen gaan reeds heel vroeg om met schaduwen. Jonge kleuters zie je
vaak actief bezig met hun eigen schaduw die ze proberen te 'vangen', te
ontwijken of ervan weg te lopen.
Bij zonsopgang of -ondergang heb je een lange schaduw terwijl de schaduw
's middags heel kort is.
Zonlicht is als een evenwijdige projectie. De zonnestralen gaan in rechte,
evenwijdige lijnen. De schaduwbeelden van gelijke voorwerpen zijn bij
zonlicht ook gelijk als ze dezelfde ruimtelijke positie innemen.
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Bij een lamp als lichtbron vormen de lichtstralen een centrale projectie. De
lichtstralen vertrekken in rechte lijnen vanuit de lichtbron. De lengte en de
vorm van schaduwbeelden van gelijke voorwerpen zijn niet altijd gelijk.
Alles hangt af van de afstand tussen het voorwerp en de lichtbron en de
positie in de ruimte.
Hoe feller de lichtbron, hoe beter het schaduwresultaat. Het licht van
gewone zaklampen is meestal niet sterk genoeg. Gebruik liever een diaprojector of een overheadtoestel.
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Laat op een zonnige dag de leerlingen experimenteren met schaduwbeelden
van zichzelf.
Rechtop, gehurkt, armen boven je hoofd, schaduwbeelden tegen de muur,
alleen op de grond, op de muur en op de grond...

De leerlingen vertellen wat ze zien.

Kijk naar de schaduwen van voorwerpen die zich op de speelplaats bevinden.
De vuilnisbak, een paal, een emmer...

Laat hen met krijt het schaduwbeeld van een voorwerp omlijnen en dit op
verschillende tijdstippen. Laat hen bij elkaar kijken. Vergelijk en bespreek
de vorm en de grootte.
Ze onderzoeken verder:
-

Hoe ontstaat schaduw?
Is schaduw altijd plat?
Zijn schaduwen altijd even lang?
Hoe werkt een zonnewijzer?
Waarom heeft een voetballer vier schaduwen in een avondmatch?
Kun je schaduwen vergroten of verkleinen?
Hoe ontstaan zons- en maansverduisteringen?
Wat is een schim?
Wat gebeurt er als je schaduw in de vijver (een waterplas) valt?
Achter welk materiaal ontstaat schaduw? Geen schaduw? Vage schaduw?
Neem een blad karton en houd er een sterke lamp achter. Wat zie je?
Doe hetzelfde met een glasplaat en een blad dun papier. Wat zie je?
Vergelijk je vaststellingen.

- 'Tweeling' schaduw

- Zet twee kaarsen in kaarsenhouders naast elkaar op 1 meter van de
muur. Steek de kaarsen aan.
Houd je hand 12 cm van de muur. (Het kaarslicht maakt twee schaduwen van je hand)
- Zet één kaars op twee meter van de muur. (De schaduw van deze
kaars is vier keer lichter en groter dan de andere schaduw.)
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Vanaf eerste leerjaar

Vanaf derde leerjaar

Zoek de schaduw van Simba de leeuw

©

Plaats in de klas een diaprojector of een overheadtoestel en een
scherm. Knip meetkundige vormen uit.
Teken op een blad mogelijke en onmogelijke schaduwbeelden van een
vlakke figuur en kopieer het.

Laat de leerlingen vooraf de tekeningen doorstrepen die je zeker niet als
schaduwbeeld kan verkrijgen met de gekozen vlakke figuur.
Daarna proberen de leerlingen het schaduwbeeld te realiseren.

Schaduwbeelden vormen

+ Probeer met je handen de schaduwbeelden van dieren te vormen.
Voorbeelden hiervan zijn vaak te vinden in tijdschriften, vakantieboekjes...
Materiaal: een projector, een stoel tussen de projector en het bord, krijt
of stift
+ Eén leerling gaat zo op de stoel zitten dat de schaduw van zijn hoofd
op het bord valt. Een andere leerling tekent met krijt of stift de omtrek
van het schaduwbeeld op het bord (silhouet).
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Schaduwbeelden tekenen
Zesde leerjaar

Het uiteinde van de schaduw vind je door een lijn te trekken (een lichtstraal) van het lichtpunt door het hoogste punt van het voorwerp dat de
schaduw werpt naar de grond.
Als het nacht is en de lantaarn brandt, tot waar komt de schaduw van het
paaltje dan?
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A 1

B 2

C 3

D 4

E niet gegeven

Schaduwbeelden verklaren
MK46

Na een hele reeks doe-opdrachten kunnen leerlingen kenmerken van
schaduwbeelden verwoorden en verklaren.

Vanaf vierde leerjaar

- Voor schaduw heb je licht nodig: de zon, een lamp, een kaars ...
- Schaduwen ontstaan achter voorwerpen van ondoorzichtig materiaal.
Doorschijnend materiaal geeft een vage schaduw.
- Schaduwen kunnen kort of lang zijn, groot of klein.
- Als schaduw tegen een staand vlak valt (een muur) dan lijkt hij dikker.
- Een schimmenspel is een spel met schaduwen.
- Schaduwbeelden kunnen vervormd zijn.
- Als het lichtpunt van links komt, valt de schaduw rechts van het voorwerp.
- Hoe lager het lichtpunt, hoe langer de schaduwen op de grond.
- Schaduwbeelden worden langer als je van een lantaarnpaal wegloopt,
maar niet als je van de zon wegloopt. (evenwijdige projectie)
- ...
Onderzoek de relatie tussen de grootte van een geprojecteerde figuur en de
afstand ten opzichte van de lichtbron.
Materiaal: eventueel een patroonlasertje of een diatoestel of overheadprojector, een vouwmeter, zakrekenmachine
Opdracht:
+ Ga op 1 meter van een muur staan en schijn met de (figuur)laser op
de muur. Of zet een diatoestel of overheadprojector op een afstand
van 1 meter. Meet de grootte van het beeld op de muur.
Zoek vervolgens uit hoe groot het beeld op de muur is bij een afstand
van 2 meter, 10 meter enz.
+ Doe daarna het omgekeerde en zoek uit hoe ver je van de muur moet
staan om een beeld te krijgen van 10 cm, 20 cm enz.
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De stripfiguur Heer Bommel is heel wat groter dan zijn vriend Tom Poes.
Hun schaduwen worden op de muur geprojecteerd. Plaats het juiste
schaduwbeeld bij de stand van de figuren ten opzichte van de lichtbron.
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+ De schaduw van de paaltjes is getekend. Vertel iets over de lichtbron.
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Schaduwbeelden gebruiken
om een hoogte te bepalen

Op reis in Egypte verbaasde de Griek Thales van Milete de Egyptische
priesters door de hoogte van de piramide van Cheops te bepalen zonder
instrumenten.
Hij paste zijn eigen lengte op de grond af en wachtte tot het ogenblik
waarop zijn schaduw deze lengte precies bedekte. Op dat moment was de
schaduw van de piramide even lang als de hoogte van de piramide.
Volgende oefening doe je best tijdens een leerwandeling op een zonnige
dag. Bepaal de hoogte van de kerktoren aan de hand van de lengte van de
schaduw van een stok.

+ Het huis van de vuurtorenwachter is 9 meter hoog. De zon schijnt en
geeft een schaduw bij het huis van 5 meter. Op hetzelfde moment meet
Elke de schaduw van de vuurtoren en vindt 30 m. Nu weet Elke hoe
hoog de vuurtoren ongeveer is.
Hoe hoog is de vuurtoren?
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+ Op 10 meter van mijn keuken staat een gebouw. In de maand juni als
de zonnestand 60- bedraagt, werpt dit gebouw een schaduw van 2
meter in mijn tuin. Hoe ver komt de schaduw van dit gebouw op 5
februari wanneer de zonnestand 30- bedraagt?

Wellicht denk je dat de schaduw in dat geval 4 meter zal bedragen, waarbij
je ervan uitgaat dat de hoogte van de zon en de lengte van de schaduw
omgekeerd evenredig zijn.
Onderstaande schets maakt duidelijk dat er in dit geval geen sprake is van
evenredigheid. De reden hiervan ligt in het gebruik van de hoekmaten. De
schets op schaal biedt je bovendien bijkomende informatie over de hoogte
van het gebouw.

Gebouw

Woning

3m

60°

30°

2m

4m

+ Er liggen plannen klaar om dat gebouw te verhogen tot zes meter.
Wat is het gevolg voor de schaduw in mijn tuin?
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6m

3m

60°

60°

2m

4m
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Door de muur te tekenen die verhoogd wordt, ontdek je dat er dit keer wel
sprake is van evenredigheid: hoe hoger de muur, hoe verder de schaduw
komt.

Kijklijnen ervaren
in de werkelijkheid
MK47a
Vanaf eerste leerjaar

Een kijklijn is een rechte lijn die vertrekt vanuit je ogen naar wat je ziet,
wat je waarneemt. We kijken volgens rechte lijnen. Zonder hulpmiddelen
kun je niet achter een hoek of met een boog kijken.
Als je dichter bij het flatgebouw (en dus ook bij de kerktoren) komt, ervaar
je dat die kerktoren minder hoog uitsteekt.
Onderstaand tekeningen maken duidelijk wat er gebeurt.

‘toren’

kijklijnen

‘huis’

De kijklijnen laten zien dat het flatgebouw een steeds groter deel van de
kerktoren afdekt naarmate je dichterbij komt.
Laat leerlingen volop ervaringen opdoen met hoog, ver, dichtbij...
Verken met je klas de schoolomgeving vanaf de benedenverdieping en
vanaf de eerste verdieping. De leerlingen kijken door de ramen en
vertellen wat ze zien. Vanaf de eerste verdieping zien ze verder. Ze
verwoorden wat hoog, ver, dichtbij is...
Wanneer je nog hoger staat, lijkt alles veel kleiner.

Laat hen experimenteren met kijklijnen.
+ Geef aan elke leerling een blad papier. Eén leerling houdt het blad
met gestrekte arm op de hoogte van zijn neus. Zo kijkt hij naar zijn
buur en hij vertelt wat hij ziet. Dan laat hij het blad zakken tot net
boven zijn mond. Hij verwoordt wat hij nu ziet.
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Wissel van rol zodat iedereen goed de verschillen ervaart.
+ Laat hen het klaslokaal bekijken waarbij ze het blad op verschillende
wijzen hanteren. Geef opdrachten als:
- Laat je blad zakken tot wanneer je de deurklink ziet.
- Verhoog je blad zodat je de boekentas niet meer ziet.
- ...
Met twee spiegels kun je om het hoekje kijken (principe van de periscoop).
Laat leerlingen experimenteren met twee spiegels. Zo ervaren ze dat je kijkt
'volgens een rechte lijn'.

Vanaf derde leerjaar

©

Geef per twee leerlingen een deksel van een schoenendoos en een stukje
touw. Zet het deksel tussen twee leerlingen. Eén leerling houdt het deksel
vast en legt er een voorwerp achter. De andere volgt de kijklijn. Het touwtje visualiseert de kijklijn.
Geef opdrachten als:

- Schuif het voorwerp tot wanneer je overbuur het juist kan zien.
- Schuif het voorwerp tot wanneer je overbuur het helemaal kan zien.
Worden de touwtjes langer, korter of blijven ze even lang? Leg uit.

Kantel het deksel zodat de kijklijn wijzigt en herneem de opdrachten.

Vanaf vierde leerjaar

Materiaal: (indien mogelijk) een laser die een rood punt aangeeft, een
spiegel, stroken (liefst) rood papier van ongeveer 1 cm breed
Opdracht:
Leg het spiegeltje op de grond. Een van de leerlingen neemt de laser en
richt deze vanuit een bepaalde hoek op de spiegel. De anderen voorspellen waar de rode stip op het plafond of op de muur zal komen als de
laser wordt aangezet. Probeer eventueel met een strook papier de stip te
'vangen'.
Let er wel op dat de laser niet in je ogen komt.

Voorwerpen in de verte
zijn niet kleiner,
ze lijken alleen kleiner

Naar een lesidee dat te vinden is op
http://www.mos.org/sln/Leonardo/HowFarHowSmallAct.html
Onderzoek hoe een voorwerp lijkt te verkleinen als het verder van je af
staat. Meet de hoogtes en verwerk je meetresultaten in een tabel. Zoek naar
een 'regel' om de verhouding grootte - afstand te verklaren.
Voorbereiding
- Elk groepje maakt eerst een 'kijkgat' (foto 1). Snijd uit bijv. een fiche
in de linkerhoek een vierkant met een zijde van 1 cm uit.
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- Maak een plooi in de kaart. (foto 2)
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- Kleef de geplooide kaart op een stuk karton met de lengte van je
meetlat. (foto 3)

Experiment:
- Meet de 'echte' hoogte van een schoenendoos (foto 4).

- Duid met kleefband de lengte van je meetlat aan op de tafel vanaf je
kijkgat. (foto 5) Dit wordt het nulpunt.
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- Plaats je kijkgat zo dat het uitsteekt in een rechte hoek op de tafel en
kleef het vast. (foto 6)
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- Ga op je knieën zitten en kijk met één oog door het kijkgat. Houd je
meetlat zo dat het nulpunt samenvalt met de rand van de tafel.
(foto 7)

- Laat je partner de doos nu op een afstand van 30 cm plaatsen en meet
de hoogte van de doos door het kijkgat. (foto 8)

Verwerking van de metingen:
- Maak een tabel waarin je de meetgegevens verwerkt. Deel de echte
hoogte door de hoogte die je meet op een afstand van het kijkgat.
Vergelijk die verhouding van je meetresultaten met die van andere
groepjes. Probeer een 'regel' af te leiden die de verhouding uitdrukt
tussen de 'schijnbare' hoogte en de afstand tot het kijkgat.

Kijklijnen aangeven op
schets of een foto
MK47b

Duid kijklijnen aan op een bordschets.
Teken een mannetje op karton en knip het uit, zodat je het gemakkelijk op
het bord kunt verplaatsen.

Vanaf derde leerjaar
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Bespreek de volgende opdrachten bij deze tekening:

- Welke voorwerpen achter het muurtje kan het mannetje zien?
- Teken het eerste muurtje hoger zodat het mannetje geen enkel voorwerp meer ziet liggen.
- Speelt het tweede muurtje op de tekening een belangrijke rol? Waarom?
- Zet het mannetje verder van (dichter bij) het muurtje. Wat ziet hij
dan?
+ De wandelaar ziet de hijskraan boven de flat uitsteken. Als hij dichterbij komt, ziet hij steeds minder van de hijskraan. Op welke plaatsen
(1, 2, 3, 4) kan hij punt A van de hijskraan niet zien?

1

Kijklijnen gebruiken
om de plaats van de
waarnemer te bepalen
MK47c
Vanaf derde leerjaar

2

3

4

flat

hijskraaan

De boot vaart rond het eiland. Waar was de boot toen deze foto's gemaakt werden?
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Bij tekenopdrachten
de werkwijze en
hulpmiddelen kiezen
en gebruiken
MK48
Vanaf tweede leerjaar
Vierde leerjaar

Patronen herkennen
in complexe figuren
MK49
G38
Vanaf derde leerjaar
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In de doelen van het leerplan zijn volgende hulpmiddelen uitdrukkelijk
vermeld: meetlat, geodriehoek en passer. Met behulp van deze drie instrumenten kunnen de meeste tekenopdrachten uitgevoerd worden.
Het is niet altijd nodig om een heel precieze tekening uit te voeren. Vaak is
een vlugge schets voldoende (MK52).
+ Is er voldoende ruimte om alle dozen in de kast te plaatsen?

Leer leerlingen eerst patronen herkennen. Waar begint en eindigt het
patroon. Met welke regelmaat wordt het herhaald?
In Perzische tapijten, behangpapier, inpakpapier, tekeningen van
Escher, ...

Laat hen dan patronen voortzetten (G38) en zelf ontwerpen.

Escher

De graficus M.C. Escher (1898 - 1972) speelde virtuoos met kleur-, textuur- en helderheidsboorden om ons visueel systeem te leiden tot 'verkeerde' of 'grappige' vormherkenningen.
Hij ontwierp zijn patronen door telkens een stukje van een vlakke figuur af
te halen en datzelfde stukje op een andere plaats te leggen. Zo maakte hij
heel ingewikkelde vormen die toch perfect in elkaar passen.
Voor meer informatie: http://www.mcescher.nl/ waar je gratis een interactieve puzzel kan downloaden.
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Vanaf vijfde leerjaar

©

+ Laat leerlingen dit principe toepassen. Het lukt vrij gemakkelijk met
katten en vissen.
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Zelf geschikte hulpmiddelen
maken
MK50
Vanaf derde leerjaar

Dit is uiteraard één van de doelstellingen waarvoor je geen specifieke
activiteiten organiseert, maar die je bij andere wiskundelessen betrekt op
het gepaste moment. Denk ook aan lessen technologische opvoeding, lessen
wereldoriëntatie,...
+ Een blad twee keer vouwen om een rechte hoek te krijgen (MR76).
+ Maak zelf een zonnewijzer: steek een stok in de grond. Zet elk uur een
streep waar de schaduw valt. (MR22 en MK46)

Eerste en tweede leerjaar

Volgend idee past niet helemaal bij de doelstelling, maar het is toch bijzonder motiverend en uitdagend om uit te proberen. Het idee van deze les is
afkomstig van een groep eerstejaars pabo-studenten van de HR&O te
Rotterdam.
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Benodigdheden: een lang en dik touw van ongeveer vijf meter.
Vertel aan je leerlingen, dat je 's morgens ontwaakt naast een touw. Dat is
raar, heel raar. Nu blijkt dit touw een tovertouw te zijn. Je kunt het touw tot
'leven' wekken met het uitspreken van de formule:
touw, touw, tovertouw
wat is je buik en wat is je rug?
touw, touw, ik zeg de woorden nu vlug:
één stap naar achter, twee stapjes terug
kruip er onder door en dan weer terug
touw, touw, spreek je nou?

Uiteraard begint het touw te spreken. Vouw aan het eind van het touw een
lus, zodat het net lijkt of het touw een kop heeft (slangtype).
Mogelijke opdrachten:

- het touw wedt met de groep, dat het langer is dan alle kinderen bij
elkaar.
- het touw beweert, dat het langer is dan vijf kinderen.
- het touw beweert, dat het in ..... stappen aan het eind van de gang is
- het touw beweert, dat alle kinderen in hem kunnen staan
- het touw beweert, dat het vijf keer om die dikke boom heen kan
- ...

Je kan de opdrachten uitbreiden. De bedoeling is, dat je samen met de
kinderen onderzoekt, of de beweringen van het touw waar of niet waar zijn.
Dit geeft veel wiskundige activiteiten. Uit praktijkervaringen blijkt dat
leerlingen bij oefening 2 gaan sorteren. Als je vergelijkt met de langste of
de kortste kinderen uit de groep zou je een ander antwoord kunnen krijgen.

Schaalliniaal

Vanaf vijfde leerjaar

Naar een lessuggestie met fotoverslag te vinden op
http://www.fi.uu.nl/rekenweb/leraren/welcome.html

Werken met schaal is vaak erg lastig. Veelal blijkt dit pas tijdens wereldoriëntatie. Het werken met schaal is echter voor een groot deel een wiskundige activiteit. In deze lessuggestie vind je een hulpmiddel om het leren
werken met schaal te ondersteunen. De 'schaalliniaaltjes' worden gebruikt
om vliegroutes uit te zetten op een kaart van Nederland. Uiteraard neem je
hiervoor een kaart van België.
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De lessuggestie bevat tevens een fotoverslag van een les, om je een indruk
te geven van de gebruiksmogelijkheden van de schaalliniaal.
Ze is gemaakt naar aanleiding van het probleem van de maand van het
rekenweb 'tochtje met de helikopter' (op dezelfde site te vinden). Daarin
mogen de leerlingen een tochtje bedenken van maximaal 200 kilometer. De
schaalliniaal kan ze helpen bij het berekenen van de schaal.
De schaalliniaal kan je ook heel goed gebruiken in andere situaties waar
met schaal gewerkt wordt ter ondersteuning.
Leerlingen moeten al enig idee hebben van de betekenis van schaal om met
de schaalliniaal te kunnen werken. Ook het kunnen maken van (grote)
vermenigvuldigingen moet niet al te veel tijd kosten. Om de ene maat in de
andere te kunnen omzetten is kennis van de lengtematen en de relatie
daartussen van belang.
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- Je begint met een lege schaalliniaal.
Stel dat 1 cm in werkelijkheid 20 kilometer is (schaal 1 : 2 000 000).
- Bespreek dit als volgt met je leerlingen:
schaal 1 : 2 000 000 betekent: 1 cm op de kaart is 20 000 m of 20 km in
werkelijkheid.
ofwel 1 cm komt overeen met 20 000 m ofwel 1 cm komt overeen met 20
km
- Op de schaalliniaal staan centimeterstreepjes, die nog niet ingevuld zijn.
Als je weet dat op die kaart 1 cm overeenkomt met 20 km kan je de
liniaal invullen:
1 cm is 20 km; 2 cm is 40 km; 3 cm is 60 km enz.
Voer dan met de schaalliniaal allerlei metingen uit. Je hoeft niet steeds
opnieuw een volledige schaalberekening te maken.
De leerlingen krijgen overigens niet alles cadeau; de mm-streepjes moeten
immers nog steeds worden geïnterpreteerd.
Uiteraard maak je bij elke schaal een nieuwe liniaal.
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Bij de lessuggestie vind je een werkblad met daarop 6 schaallinialen. Om te
zorgen dat de liniaaltjes de juiste afmetingen hebben, controleer je of de
centimeterstreepjes inderdaad om de centimeter staan. Mocht dat niet zo
zijn, dan moet je het kopieerblad op de kopieermachine vergroten of
verkleinen. Bovenaan het werkblad staat hoe je het vergrotingspercentage
kunt vaststellen.
Eigenschappen van
meetkundige figuren
gebruiken om vraagstukken
op te lossen
MK51
Vanaf derde leerjaar

+ Maak figuren die even groot zijn door de figuur in stukken te knippen
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+ Per vier krijgen de leerlingen 24 kubusvormige blokjes. Toon enkele
kubus- en balkvormige dozen. Stapel de blokjes zo dat ze in dozen
kunnen die deze vorm hebben. (MK26)
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Interactief
Zesde leerjaar

Te vinden op: http://www.fi.uu.nl/rekenweb/leraren/welcome.html bij
lessuggesties: tegels leggen.
Met het programma kunnen kinderen vloertjes maken met tegels van
allerlei vormen.
+ Opdracht 1: een vorm bedenken waarbij de tegels aan elkaar passen
zonder dat er gaten overblijven. Het is mogelijk de tegels te draaien.
Je kunt de tegel draaien en je kunt ook tegels maken van een andere
kleur. Het gaat in de taak om redeneren met symmetrie.
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+ Opdracht 2: Maak met het programma zelf een tegel. Je maakt lijnen
door op de kruispunten te klikken. Denk er aan dat je weer helemaal
teruggaat naar het punt waar je begonnen bent. Let op: voor een
driehoek hoef je maar op drie punten te klikken, niet op de andere
punten er tussenin!
+ De tegels hieronder hebben gekke vormen en toch passen ze netjes
aan elkaar. Probeer of je met de vierde tegel (de +) ook een tegelpatroon kunt maken zonder gaten.

+ Hieronder zie je een tegel die niet netjes past, want je houdt gaten
over. De tegeltjes hebben de vorm van een E.
Bedenk zelf eens een tegel die niet past.
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+ Dit blokje heeft de vorm van een kubus

Hoeveel van die blokjes heb je nodig om een kubus te maken waarvan
de ribbe vier keer zo groot is?
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+ In de hoek van een kamer zijn kubussen gestapeld zoals in de figuur.
Er zijn geen onzichtbare gaten! Hoeveel kubussen werden gebruikt?

A 20

B 21

C 22

D 23

E niet gegeven

+ Van een vlakke figuur is slechts een gedeelte zichtbaar. Wat is die
vlakke figuur zeker niet?

A een ruit
B een rechthoek C een parallellogram
D een gelijkbenige driehoek
E een gelijkzijdige driehoek

+ Truus, de mier, zit op een kubusvormig blokje in punt N. Zij wil langs
de ribben naar F. Zij neemt altijd de kortste weg. Hoeveel verschillende routes kan zij volgen?
O

N

K

I

H

F

A 2

G

B 4

C 5

D 6

E niet gegeven
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Vlugge werkschets en/of
een nauwkeurige tekening?
MK52
Vanaf het vierde leerjaar

Vlakke figuren tekenen
volgens een gegeven
verhouding
MK53

+ Pim is jarig en zijn vrienden hebben een cadeautje voor hem in de
tuin verstopt. Pim krijgt volgende aanwijzingen:
Ga bij de steen staan en kijk in de richting van de boom. Draai een
kwartslag naar rechts en loop in die richting een afstand die even
lang is als de afstand van de steen tot de boom. Kijk dan weer naar de
boom vanaf dit nieuwe punt. Draai nu een achtste slag naar links en
loop weer de afstand steen - boom. Op het punt waar je nu uitkomt,
vind je het cadeautje.
Teken een kruis op die plaats.
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Vanaf het vierde leerjaar

+ Teken een vierkant met een zijde van 3 cm (fig. 1)
Teken een vierkant dat vier keer zo groot is (fig. 2)
Teken een vierkant dat negen keer zo groot is.
Veel moeilijker is de volgende opdracht:
Teken een vierkant dat dubbel zo groot is als fig. 1 (fig. 3)

fig. 1

fig. 2

fig. 3
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BEGRIPPENLIJST MEETKUNDE
Aanliggende hoek

zie hoek

Aanzichten

zie blokkenbouwsel

Afstand

lengte uitgedrukt in een maateenheid

Asymmetrisch
Balk
Basis
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niet-symmetrisch
zie veelvlak

krijgt pas betekenis naargelang de situatie

1 basis bij een driehoek: elke zijde kan je als basis kiezen (zie hoogte)
2 basis bij een vierhoek: wordt enkel gebruikt bij vierhoeken die ten minste
één paar evenwijdige zijden hebben
a bij een vierkant, een rechthoek en een parallellogram mag je de basis
kiezen, elke zijde kan de basis zijn.
b bij een trapezium dat geen parallellogram is, noem je de twee evenwijdige zijden basis: de kleine basis (b) en de grote basis (B)

b2

b1

Benen

Blokkenbouwsel
Aanzichten

B

b3

b

de twee halfrechten (deze term hoeven leerlingen niet te kennen) die een
hoek afbakenen en vertrekken vanuit het hoekpunt

Achteraanzicht

het blokkenbouwsel gezien vanuit de achterkant

Bovenaanzicht

het blokkenbouwsel gezien vanuit de lucht
hetzelfde als de plattegrond, zonder hoogtegetallen

Linkerzijaanzicht

het blokkenbouwsel gezien vanuit de linkerkant

Rechterzijaanzicht

het blokkenbouwsel gezien vanuit de rechterkant

Vooraanzicht

het blokkenbouwsel gezien vanuit de voorkant
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vooraanzicht

Hoogtegetallen
Bol
Bovenvlak
Breedte

Cilinder
Cirkel
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linkeraanzicht

rechteraanzicht

bovenaanzicht
plattegrond

geven op de plattegrond aan hoeveel blokken er staan
zie niet-veelvlakken (bij veelvlak)
zie grondvlak

afstand loodrecht op de hoogte, meestal horizontaal in je gezichtsvlak te
zien
Het kan ook de kortste afmeting zijn bij bijvoorbeeld een rechthoek, dan is
'breedte' synoniem voor 'hoogte'. De langste afmeting noem je dan 'lengte'.
zie niet-veelvlakken (bij veelvlak)

vlakke figuur die bestaat uit punten die even ver van een zeker punt (het
middelpunt) zijn gelegen, het gebied binnen de cirkel noem je ook cirkel
Omtrek cirkel: 2 x straal x pi of diameter x pi
Oppervlakte: straal x straal x pi

Classificeren

Congruent

Diagonaal

systematisch indelen van begrippen of onderwerpen, in klassen rangschikken of verdelen
zie gelijkvormig

lijnstuk dat twee niet-opeenvolgende hoekpunten van een veelhoek verbindt
(ook de lengte hiervan noem je diagonaal)
Elke vierhoek heeft twee diagonalen.
Elke vijfhoek telt vijf diagonalen, in een zeshoek kun je negen diagonalen
tekenen, in een driehoek geen.
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In een vierhoek kunnen beide diagonalen:
1 even lang zijn
2 loodrecht op elkaar staan
3 elkaar middendoor delen

Eigenschappen

Diameter

lengte van een lijnstuk dat twee punten van de cirkelomtrek verbindt en
door het middelpunt gaat (die naam gebruik je ook voor het lijnstuk zelf)

Dimensie

is een afmeting
Lengte, breedte, hoogte, diepte
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Een lijn heeft één dimensie, is ééndimensionaal. Je kunt enkel een lengte
meten.
Een oppervlak heeft twee dimensies, is tweedimensionaal. Je kunt een
lengte en een breedte meten.
Een lichaam heeft drie dimensies, is driedimensionaal. Je kunt een lengte
(diepte), een breedte en een hoogte meten.

Driehoek

veelhoek met drie zijden

Eigenschappen
+ elke driehoek heeft minstens twee scherpe hoeken,
+ de som van de hoeken is gelijk aan 180-.
Omtrek: som van de zijden
Oppervlakte: (b x h) : 2

Soorten driehoeken

Naargelang het aantal even lange zijden
gelijkbenige driehoek

driehoek met tenminste twee even lange zijden

gelijkzijdige driehoek

driehoek met drie even lange zijden

ongelijkbenige driehoek

driehoek met drie verschillende zijden
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Naargelang het soort hoek
rechthoekige driehoek

Evenwijdig

Gelijkvormig

Congruentie

Grondvlak

driehoek waarvan één hoek een rechte hoek is
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scherphoekige driehoek

driehoek waarvan alle hoeken scherp zijn

stomphoekige driehoek

driehoek waarvan één hoek een stompe hoek is

Twee rechten zijn evenwijdig als ze in één vlak liggen en elkaar niet
snijden. Een rechte is altijd evenwijdig met zichzelf.

de overeenkomstige afmetingen vergroot of verklein je volgens een zelfde
factor, de grootte kan verschillen. Daarbij mag je de figuur niet vervormen.
Gelijk van grootte en vorm volledig identiek, zowel grootte als vorm zijn
gelijk, de figuren kunnen elkaar precies
bedekken.
krijgt pas betekenis naargelang de situatie

1 bij een kubus en een balk kan je elk zijvlak als grondvlak kiezen; het
bovenvlak is dan het evenwijdige zijvlak
2 bij een cilinder vormen de twee cirkels het grond- en bovenvlak
3 bij een kegel is het grondvlak de cirkel
4 bij een piramide is het grondvlak het zijvlak dat de top niet bevat

Halfrechte
Hoek

zie lijn

in de ruimte

gebied bepaald door twee of drie snijdende vlakken

in een vlak

gebied in een vlak bepaald door twee benen met eenzelfde beginpunt, het hoekpunt genoemd
De hoek kan je aanduiden met een boogje.
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a

Soorten hoeken

rechte hoek

b

hoek waarvan de benen loodrecht op elkaar staan
(= 90-)
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scherpe hoek

hoek die een kleiner gebied bedekt dan een rechte hoek
(0-< hoek < 90-)

stompe hoek

hoek die een groter gebied bedekt dan een rechte hoek
(180-> hoek > 90-)

overstaande hoeken in vierhoeken

hoeken waarvan de benen niet
samenvallen, hoeken die elkaar niet
opvolgen
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aanliggende hoeken

hebben het hoekpunt en één been gemeenschappelijk

©
nevenhoeken

twee aanliggende hoeken waarvan de som 180- is

complementaire hoeken hoeken die samen een rechte hoek vormen

Hoekpunt
Hoogte

snijpunt van de benen van de hoek

krijgt pas betekenis naargelang de situatie

1 de term 'hoogte' gebruik je zowel voor het lijnstuk als voor de lengte van
dit lijnstuk
2 hoogte van een driehoek: afstand (loodrecht) van een hoekpunt tot de
overstaande zijde die dan de gekozen basis is

h

h2

h1
Ŀ

Ŀ

h3
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3 hoogte bij een vierhoek: gebruik je enkel bij vierhoeken die tenminste
één paar evenwijdige zijden hebben en is dan de afstand (loodrecht)
tussen die evenwijdige zijden (de gekozen basissen)

h2

©

h1

h

Ŀ

Ŀ

4 hoogte bij een kubus, balk en cilinder: afstand (loodrecht) tussen
evenwijdige zijvlakken (die dan grond- en bovenvlak zijn)

hoogte

hoogte

5 hoogte bij een piramide en kegel: afstand (loodrecht) van de top naar het
grondvlak

hoogte

hoogte
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Horizontaal

of waterpas

Kegel

zie niet-veelvlakken (bij veelvlak)

Kijklijn

rechte lijn die vertrekt vanuit je ogen naar wat je ziet, waarneemt...

Kubus

zie veelvlak

Lengte

De lengte van een lijnstuk is de maat van dat lijnstuk. Bij rechthoeken
meestal de langste zijde. Het kan ook de langste afmeting van een voorwerp
zijn.

Lichaam

Lijn

Soorten lijnen

evenwijdig aan de horizon, aan een waterspiegel
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zie ruimtefiguur

Waar (twee) oppervlakken samenkomen of snijden, vind je lijnen. Een lijn
is een ééndimensionale figuur.
Gebogen lijn of een kromme

Rechte lijn of een rechte

een lijn die geen gebogen of gebroken gedeelten bevat en onbegrensd doorloopt langs beide
kanten

Gebroken lijn

bestaat uit lijnstukken

Gesloten lijn
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Loodlijn

een lijn die een rechte hoek vormt met de lijn waar ze
loodrecht op staat

a
a⊥b

b

©
Evenwijdige lijnen

liggen overal even ver van elkaar

d

c // d

c

Snijdende lijnen

zijn niet evenwijdig en liggen in hetzelfde vlak

k

S is het snijpunt van de rechten k en l

S

l

Halfrechten

een lijn die geen gebogen of gebroken gedeelten bevat
en onbegrensd doorloopt langs één kant

y

T

T is het ‘eindpunt’ van de halfrechte y

Lijnstuk

stuk van een rechte begrensd door twee punten. De punten A en B zijn de
grenspunten (eindpunten) van dat lijnstuk. Het lijnstuk noteer je als [AB].

A

B

D

[A B] en [CD] zijn lijnstukken
C
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Loodrecht

volgens de kortste weg, volgens een schietlood, volgens een hoek van 90-

Loodlijn

zie lijn

Maat

bestaat uit een maatgetal en een maateenheid, is het meetresultaat

Maquette

ruimtelijke (driedimensionale) voorstelling op schaal

Meetkundige figuur of
vorm

vlakke of ruimtefiguren waaraan je bepaalde meetkundige kenmerken kunt
herkennen

Meetkundige relaties

o.a. evenwijdigheid, loodrechte stand, symmetrie, gelijkheid van vorm en
grootte (congruentie) en gelijkvormigheid

Middelpunt
Omsluiting

Omtrek

Omstructureren
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punt dat even ver ligt van alle punten van de cirkelomtrek
een algemene term die een geheel van allerlei begrippen omvat als grens,
open, gesloten, enz.
grenslijn van een vlakke figuur (ook omtrekslijn genoemd); ook de lengte
hiervan noem je omtrek
van vlakke figuren

ze opdelen in en/of omvormen naar gekende vlakke
figuren

Omwentelingslichamen

zie soorten veelvlakken

Oppervlak

het oppervlak van een voorwerp is datgene waarover je kan wrijven, dat je
kan beschilderen, beplakken, ...
De bovenkant van een tafel, de onderkant van een vaas, het gebogen
oppervlak van een rol...

Oppervlakte

Parallellogram
Patroon

Piramide
Pi

Pictogram

van een figuur

is een maat en geeft de grootte van het oppervlak van die
figuur weer.

zie vierhoek

een kenmerk dat zich steeds opnieuw herhaalt. Dit kenmerk kan onder meer
slaan op kwalitatieve kenmerken als kleur en vorm, maar kan je ook in een
gestructureerde hoeveelheid herkennen.
zie veelvlak

Het getal pi drukt de verhouding uit tussen de omtrek van de cirkel en zijn
diameter.
Pi benader je door 3,14

eenvoudige, gestileerde afbeelding ter vervanging van teksten

Plattegrond

vlakke (tweedimensionale) voorstelling, meestal op schaal

Punt

(twee) lijnen komen samen of snijden in een punt.
Je stelt een punt voor door een stip en je benoemt het met een grote letter.
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Positie

plaats in de ruimte waar iets op iemand gelokaliseerd is

Recht

volgens een rechte lijn
Je trekt een rechte lijn met een meetlat.

Rechte

zie lijnen

Rechthoek

zie vierhoek

Referentiepunt

gekozen plaats, persoon of voorwerp waarnaar men verwijst bij het zich
oriënteren en lokaliseren
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Regelmatige veelhoek

zie veelhoek

Ribbe (zijde)

de gemeenschappelijke grens van twee zijvlakken van een ruimtefiguur

Richting
Richting van de
beweging

Zin van de beweging

kijklijn in dubbele zin van de al dan niet reële verplaatsing
'In de richting van de kerk of terug.'
oriëntatie op de kijklijn
'Die winkel vind je in de richting waar je de kerk ziet staan.'
Schoolstraat

school

winkel

kerk

Richting is, wiskundig gezien, de kijklijn zonder oriëntatie. Zo vormt de
'Schoolstraat' een wiskundige richting waarbij er geen verschil is tussen
de richting van de school naar de kerk of omgekeerd.
De zin geeft nu, wiskundig gezien, de oriëntatie op de richting aan. Zo
horen er bij de richting 'Schoolstraat' twee tegengestelde 'zinnen',
namelijk de zin van de school naar de kerk en de zin van de kerk naar de
school.

In de lagere school maak je geen onderscheid tussen 'zin' en 'richting'.

Rij
Rekenkundige rij

een verzameling getallen in een bepaalde volgorde gegeven
elke term is gelijk aan de voorgaande, vermeerderd met eenzelfde getal
1

3

5

7

9

11 ...
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elke term is gelijk aan de voorgaande, vermenigvuldigd met eenzelfde getal

Meetkundige rij

2

4

8

16 32 64 ...

Rubriceren

Iets ordenen of in de juiste rubriek plaatsen. Je let hierbij altijd op gemeenschappelijke kenmerken.

Ruimtefiguur

of lichaam

deel van de ruimte begrensd door een gesloten oppervlak, is
een driedimensionale figuur. Sommige delen van dit oppervlak kunnen in een plat vlak passen, andere hebben een
gebogen oppervlak.
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Ruimtelijke oriëntatie

de verkenning van de ruimte met een 'meetkundig' oog

Ruit

zie vierhoek

Schaduwbeeld

Spiegelas
Spiegelbeeld
Spiegeling

Straal

Symmetrie

Symmetrieas

Symmetrisch

Trapezium
Veelhoek

Veelvlak

een schaduwbeeld van een voorwerp verandert naargelang de plaats van de
lichtbron en de stand van het voorwerp.
Het licht vertrekt altijd in rechte lijnen vanuit de lichtbron.
de rechte waarrond je spiegelt, de rechte waar de spiegel stond
beeld na spiegeling

meetkundige relatie die een punt afbeeldt op een punt langs de andere kant
van een rechte (spiegelas) volgens een loodrechte lijn en even ver van die
rechte.
Een figuur die je spiegelt, behoudt zijn vorm.
afstand van het middelpunt tot de omtrek van de cirkel (het lijnstuk zelf
noemen we ook straal)
een spiegeling waarbij de twee delen van één figuur spiegelbeeld van elkaar
zijn
spiegelas die een figuur verdeelt in twee gelijke delen die spiegelbeeld van
elkaar zijn
twee punten, vlakke figuren of ruimtefiguren die elkaars spiegelbeeld
vormen
zie vierhoek

vlakke figuur waarvan de grenslijn uitsluitend uit lijnstukken (zijden)
bestaat
Regelmatige veelhoek veelhoek waarvan alle zijden en alle ingesloten
hoeken aan elkaar gelijk zijn

ruimtefiguur uitsluitend begrensd door veelhoeken; elke veelhoek van die
begrenzing is een zijvlak
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Soorten veelvlakken

Balk

ruimtefiguur begrensd door zes rechthoeken
Deze rechthoeken vormen de zijvlakken; boven- en grondvlak mag je willekeurig kiezen.
Iedere kubus is een balk, maar niet iedere balk is een kubus.
Oppervlakte: som van de oppervlakten van de zijvlakken
Inhoud: oppervlakte grondvlak x hoogte of l x b x h

Kubus

ruimtefiguur begrensd door zes vierkanten
Al deze vierkanten zijn even groot en vormen de zijvlakken;
boven- en grondvlak mag je willekeurig kiezen.
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Oppervlakte: 6 x ribbe x ribbe
Inhoud: ribbe x ribbe x ribbe

Piramide

ruimtefiguur begrensd door één veelhoek (grondvlak) en
driehoeken (zijvlakken) die samenkomen in één punt (top)
Alle begrenzende veelhoeken vormen zijvlakken; het grondvlak wordt gevormd door de veelhoek; het punt waar de
driehoeken samenkomen is de top. De hoogte van de piramide is de loodrechte afstand van de top naar het grondvlak.
Oppervlakte: som van de oppervlakten van de zijvlakken

Soorten niet-veelvlakken of omwentelingslichamen
Bol

ruimtefiguur die ontstaat door een cirkel te laten wentelen
rond een diameter

Cilinder

ruimtefiguur die ontstaat door een rechthoek rond een symmetrieas van die rechthoek te laten wentelen
De twee cirkels vormen het grond- en bovenvlak, het overblijvende gebogen oppervlak kun je de mantel noemen maar
is geen zijvlak.
De hoogte is de loodrechte afstand tussen grond- en bovenvlak.
Oppervlakte: som van de oppervlakten van de zijvlakken
(grond- en bovenvlak en mantel)
Inhoud: oppervlakte grondvlak x hoogte

Kegel

Verschuiving

ruimtefiguur die ontstaat door een gelijkbenige driehoek om
zijn symmetrieas, of een rechthoekige driehoek om één van
de rechthoekszijden te laten wentelen
De cirkel die zo ontstaat vormt het grondvlak, het overblijvende gebogen oppervlak kun je de mantel noemen, maar is
geen zijvlak.
De hoogte is de loodrechte afstand tussen de top en het
grondvlak.

verplaatsen zonder de zin en de oriëntatie te veranderen
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Verticaal

of loodrecht

Vierhoek

veelhoek met vier zijden
De som van de hoeken = 360-.

Soorten vierhoeken

Parallellogram

tegenovergestelde van horizontaal, richting van het
schietlood

vierhoek met twee paar evenwijdige zijden
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Eigenschappen:
de overstaande zijden zijn even lang, de overstaande hoeken zijn even groot, de diagonalen snijden elkaar
middendoor.
Omtrek: som van de zijden
Oppervlakte: b x h

Rechthoek

vierhoek met vier gelijke (rechte) hoeken
Eigenschappen
heeft minstens twee symmetrieassen, de overstaande
zijden zijn even lang, de diagonalen snijden elkaar middendoor en zijn even lang.
Omtrek: som van de zijden of 2 x (l + b)
Oppervlakte: b x h

Ruit

vierhoek met vier gelijke zijden

Eigenschappen
heeft minstens twee symmetrieassen, de diagonalen staan
loodrecht op elkaar en snijden elkaar middendoor.
Omtrek: som van de zijden of 4 x z
Oppervlakte: b x h of (D x d) : 2 of (d1 x d2) : 2

Trapezium

vierhoek met ten minste één paar evenwijdige zijden
Omtrek: som van de zijden
Oppervlakte: [(B + b) x h] : 2 of [(b1 + b2) x h] : 2

Vierkant

regelmatige vierhoek met vier even lange zijden en vier
gelijke (rechte) hoeken
Eigenschappen
heeft vier symmetrieassen, de diagonalen zijn even groot,
staan loodrecht op elkaar en snijden elkaar middendoor.
Een vierkant is een vierhoek, een trapezium, een
parallellogram, een rechthoek en een ruit.
Omtrek: som van de zijden of 4 x z
Oppervlakte: b x h of z x z
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Vierkant

zie vierhoek

Vlak

een oppervlak dat geen gebogen of gebroken gedeelten bevat en onbegrensd
doorloopt langs alle kanten.
Je merkt dat er overal, in alle mogelijke richtingen, een rechte in zo'n vlak
past.

Vlakke figuur (vlakstuk)

deel van een vlak begrensd door een gesloten lijn

Vormleer
Waterpas

Zin van de beweging
Zijde

©
verkenning van vlakke en ruimtelijke figuren

1 zie horizontaal
2 instrument om te onderzoeken of iets horizontaal ligt of overal even hoog
is.
zie richting van de beweging

elk lijnstuk waarmee de grenslijn van een vlakke figuur wordt gevormd,
ook de lengte hiervan noemen we zijde

Zijdelingse oppervlakte

de totale oppervlakte van een ruimtefiguur verminderd met de oppervlakte
van de grond- en bovenvlak

Zijvlak

elke veelhoek als deel van het grensoppervlak van een veelvlak
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