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Lengte meten in het VSO                                                            
 

 

Uit: 'Montedidio' van Erri de Luca 

Hij is heel aardig, Rafaniello, hij repareert de schoenen van de arme mensen en vraagt er 

geen geld voor. Er komt ook wel iemand die een nieuw paar wil. Hij neemt de maat met een 

stukje touw, hij legt er knopen in die alleen hij kent en dan gaat hij aan de slag. Dan komt  die 

man terug om te passen en zitten die schoenen precies goed, nog beter dan handschoenen. 

 

 
 

In vroegere tijden werd er onder andere gemeten met natuurlijke maten, denk maar aan de 

maat el en aan de knopen bij het zeilen. Het zou voor de zeer moeilijk lerende misschien een 

handigere manier zijn om zo te kunnen rekenen. 

 

De Rekenboog.zml heeft voor de leerlingen in het VSO heel bewust gekozen om lengte te 

leren meten in praktische situaties, zodat ze de vaardigheden later kunnen toepassen tijdens 

het wonen, werken en recreëren. 

In het overzicht zijn de lessen kort beschreven en is zo mogelijk een cursorische lijn 

aangehouden, die parallel loopt met de door de Rekenboog.zml aangepaste leerlijnen voor 

lengte meten. 

 

In de Rekenboog.zml worden begrippen als lengte, breedte, diepte, hoogte, dikte en omtrek 

allemaal behandeld. Oppervlakte is opzettelijk weggelaten omdat het meten van de 

oppervlakte voor zeer moeilijk lerenden té abstract is. De standaardmaten centimeter, meter 

en kilometer worden geoefend in een groot aantal voorbeeldlessen, die betrekkelijk eenvoudig 

zijn aan te passen aan een ander niveau of context. 

De begrippen lengte, breedte, diepte en hoogte zijn soms verwarrend. Soms wordt de breedte 

diepte genoemd en de lengte hoogte. De context is daarbij heel belangrijk. Voor de 

gemiddelde zeer moeilijk lerende is dat niet gemakkelijk. De Rekenboog.zml wil de 

leerlingen deze begrippen ondanks dat niet onthouden, omdat ze deze zaken regelmatig 

tegenkomen in de praktijk.  

http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=2073
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Kerndoel 4       Lengte meten 
 

Nr. Naam 

 

Kerndoel 

Tussendoel 
Niveau 

Inhoud 

Verkennen van lengte meten 

1. Welke sokken 

kies jij? 

4.1_3.7 

Ook:  
2.3.9 

 

Verband tussen 

lengte en maat.  
Ook bij 

categorieën/getallen 
ordenen tot 100 
 

2. Felicitatiekaarten 
maken 

4.1_3.9 Schatten en/of 
meten van lengte en 

breedte, een kaart 
passend maken voor 

envelop 
 

3. De slingers 
ophangen 

4.1_3.7 Meten van lengte 
met natuurlijke 
maten 

 

4. De grootte van 

de foto 

4.1_3.9 

4.1_3.11 

Oefenen met 

begrippen lengte en 
breedte en 

ruimtelijke oriëntatie 
(op een blad passen 
meer kleine foto's 

dan grote foto's) 
 

5. De foto in de 
lengte of de 

breedte? 

4.1_3.9 
4.1_3.11 

Kennis maken met 
lengte, breedte en 

ruimtelijke oriëntatie 
(wat past beter in de 
lengte, breedte) 

 

6. Welk 

meetinstrument 
heb ik nodig 

voor deze 
lengte? 

4.1_3.10 Meetinstrumenten 

verkennen, benoemen  
en       

gebruiken 

7. Juf Marja gaat 
trouwen 

4-1_3-11 
4-1_3-12 
 

Omtrek van de 
vinger met een 
touwtje meten  

 

8. Een A4 is 30 

centimeter lang 

4.1_3.9 Oefenen van lengte 

vergelijken met A4  
 

9. Een A4-tje is 4 
ansichtkaarten 

4.1_3.7 Oefenen met 
vergelijken A4 en A6 
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Lengte, breedte, centimeters  

10. Hoe lang is dit 

potlood? 

4.1_3.9 Lengte onder de 

30cm schatten en 
meten met een 

liniaal 
 

11. Op grote voet 4.1_3.9 
4.1_3.10 

Lengte meten van de 
voeten en 
vergelijken met 

andere lengtes 
 

12. Teken een lijn 
van 23 cm 

4.1_3.9 
4.1_3.10 

Afkorting cm, 
tekenen van een 

rechte lijn vanaf 0 
cm tot een 
afgesproken lengte 

 

13. Een riem om je 

taille 

4.1_3.9 

4.1_3.10 

Omtrek van taille 

meten in centimeters 
 

14. Lichaamslengte 4.1_3.9 
Ook: 
1.2.9 en 1.3.9 

2.3.9 
 

Lengte meten in 
centimeters 
 

15. Lengte en 
breedte 

4.1_3.11 Weten wat lengte en 
breedte is, meten in 

centimeters van 
plankjes  

16. De riem is lang 
en breed  

4.1_3.10 
4.1_3.11 
 

Meten van lengte en 
breedte 

17. Lengte, breedte, 
dikte 

4.1_3.11 Begrip lengte, 
breedte,dikte. Meten 

in centimeters 
 

Millimeter, meter, kilometer, hoogte, 
diepte, verlengen en verkorten 

18. Per meter 4.1_3.9 
4.1_3.10 

4.1_3.12 

Meten in hele meters 
met een duimstok 

 

19. De hoogte in 4.1_3.11 Begrip hoogte 

verkennen, meten in 
centimeters 
 

20. Is die stoel 
hoger of lager 

dan één meter? 

4.1_3.11 Schatten van hoogte, 
schatten of het lager 

of hoger is dan één 
meter, meten in 

meter en 
centimeters 
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21. Lichaamslengte 
in een grafiek 

4.1_3.9 
Ook: 

1.2.9 en 1.3.9 
2.3.9 
 

Een grafiek 
opklimmend met 10 

centimeter 
 

22. Hoogspringen 4.1_3.9 
4.1_3.10 

4.1_3.11 

Hoogte schatten en 
meten boven de 

meter in meter en 
centimeters 

 

23. Verboden te 

duiken 
 

4.1_3.9 

4.1_3.11 

Diepte verkennen en 

hoogte meten 

24. Diepte meten 4.1_3.9 
4.1_3.11 

Diepte meten in een 
emmer met een 
rolmaat 

 

25. Mag het 10 

centimeter 
langer zijn 

 

4.1_3.11 Verlengen  

26. Mijn broek is te 
lang 

4.1_3.11 Lengtes verlengen en 
verkorten 

 

27. Het 

schilderijlijstje 

4.1_3.11 Verlengen van lengte 

en breedte 
 

28. Op de millimeter 
precies 

4.1_3.11 
4.1_3.12 

Kennis maken met 
en toepassen van 

het begrip millimeter 

29. Hoe ver is een 

kilometer 

4.1_3.10 

Ook: 
1.2.10 en 1.3.10 
2.1_2.10 en 2.3.10 

Verkennen en besef 

krijgen van het 
begrip kilometer. 
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1. Welke sokken kies jij? 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 2 en 4 voor 

rekenen: 

De leerlingen leren rekenhandelingen uitvoeren voor het 

functioneren in alledaagse situaties. 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 

2-3-9: getallen tot en met 100 globaal positioneren op een 

bijna lege getallenlijn 

4-1_3-7: lengtes vergelijken op basis van meetgetallen 

2.3.9 de positie van de getallen tot en met 200 op de 

getallenlijn ten opzichte van elkaar 

 

Doel van de les 

 

Oefenen met de getallenlijn tot 100. 

Weten welke maat sokken er in de winkel binnen een 

bepaalde maatcategorie vallen. 

 

Benodigdheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- 3 of meer paar nieuwe sokken in 3 of meer 

verschillende categorieën. Bijvoorbeeld maat 34-38; 

maat 39-42; maat 43-46. Bevestig zelf een wit 

kartonnetje of papier met een nietmachine en schrijf 

de categorie er op 

- post-it's waarop de leerlingen tijdens de les hun 

sokmaten schrijven  

- kaartjes met 34, 38, 39, 42, 43, 46  

- waslijn ophangen tussen 2 bevestigingspunten aan 

de muur 

- voldoende wasknijpers om alle kaartjes te 

bevestigen 

- werkblad 1, aanwijzingen:  

     Voor de leerkracht: schrijf op de kaartjes aan   

     de getekende sokken de maat op. Als de   

     cijfers te klein zijn om te lezen, schrijf ze dan   

     naast de sok.  

     Kopieer daarna de hoeveelheid die nodig is. 

     Voor de leerlingen: de leerlingen schrijven  

     onder elk plaatje de juiste categorie in het  

     bijbehorende vakje 

      

Korte samenvatting  In de winkel worden sokken niet per maat maar per 

maatcategorie opgehangen, bijvoorbeeld maat 39-42. De 

leerlingen gaan kijken in welke categorie voor hun passende 

sokken hangen.  

  

Organisatie Klassikaal of kleine groep in de kring. 

De verwerking gebeurt in tweetallen.  

De afsluiting kan klassikaal. 

 

Activiteiten 

 

Introductie: 

Haal eventueel voorkennis op uit de les waar schoenmaten 

werden besproken. 

Vertel de leerlingen dat ze vandaag gaan praten over het 

kopen van sokken.  
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Vertel een verhaal over iemand (liefst een bekende voor de 

leerlingen), die sokken ging kopen en terug kwam zonder 

sokken, omdat hij/zij de maat niet kon vinden. Samen zijn 

jullie toen terug gegaan naar de winkel en zochten daar 

naar maat 41. Er was geen maat 41. Er was wel maat     

39-42. En wat bleek? Als je maat tussen die 2 maten zit, 

passen die sokken prima.  

 

Kern: 

Vraag de leerlingen of ze dat herkennen. Kopen ze 

zelfstandig sokken of met hun ouders? Wat komen ze 

tegen? Welke keuzes moet je maken om de juiste sokken te 

kopen? 

Probeer helder te krijgen of de leerlingen weten dat maten 

van sokken zijn gerelateerd aan schoenmaten en vraag hoe 

sokken zijn gesorteerd. Weten de leerlingen in welke 

categorie hun maat hangt? 

Laat een paar sokken zien met een kaartje eraan en vraag 

welke maten op het kaartje staan genoteerd (categorie). 

Vraag aan de leerlingen of ze hun schoenmaat kunnen 

zeggen. Laat die maat per leerling op een post-it schrijven 

(zie benodigdheden).  

Laat de waslijn zien en vraag hoe ze de kaartjes 34, 38, 39, 

42, 43 en 46 moeten hangen? Welk kaartje komt het eerst 

en welke kaart volgt? 

Vraag de leerlingen nu om de beurt om hun eigen kaartje 

met hun schoenmaat op de juiste plek te hangen.  

Als ze het moeilijk vinden kunnen ze bijvoorbeeld tellen van 

34 tot 38 en luisteren of daar hun maat tussen zit. 

Het is misschien handig om elke categorie een kleur te 

geven, zodat ze herkenbaar zijn als categorie. 

 

Verwerking: 

Laat het werkblad zien en deel de werkbladen uit. Is er al 

iemand die weet wat de opdracht is? 

Leg uit wat er verwacht wordt (zie benodigdheden). 

 

Afsluiting:  

Bespreek de ervaringen aan de hand van de ingevulde 

werkbladen.  

Vraag de leerlingen aan de hand van de categorieën of ze 

nog weten in welke categorie hun maat sokken hangt. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker 

- laat de juiste schoenmaat bij de sokkenmaat zoeken 

(voorzien van stickertjes met de maten erop) 

- maak een getallenlijn met alle getallen van 1 tot 50 

op het bord, en geef de getallen van 34 tot 38, van 

39 tot 42, van 43 tot 46 een eigen (categorie) kleur. 

Ze kunnen nu de maten zoeken en aangeven in 

welke categorie ze hangen. 

- maak de categorieën zelf op de waslijn en laat de 

kaartjes op de juiste plek hangen 

- hang alleen de categorieën op in verschillende 

kleuren zodat het duidelijker onderscheiden wordt 

- laat bij werkblad 1 de categorieën duidelijk zichtbaar 

hangen, zodat ze kunnen aflezen 
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- pas het werkblad aan en maak 3 categorieën (of 2) 

en laat strepen trekken tussen de getekende 

maatkaartjes en de categorie 

 

Moeilijker 

- laat de leerlingen zelf een kwartetspel maken met 

categorieën in kleur gekoppeld aan vier kaarten met 

een leuke schoen erop en een maat 

- Laat de leerlingen zelf alle kaartjes ophangen 

 

Vervolgactiviteiten Andere kleding- en schoenmaten zoals   

bijvoorbeeld handschoenmaten, mutsen 

Welke maten vallen onder S-M-L? 

 

Ervaringen 

 

 

 

De leerlingen maken met behulp van een categorieënlijst de 

opdrachten van het werkblad. 

Een van de leerlingen krijgt extra ondersteuning door een 

blad waar alle tussenmaten ingevoegd zijn per categorie. 
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Werkblad 1: schrijf onder elk plaatje de juiste maatcategorie 
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2. Felicitatiekaarten maken 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar. 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-9: lengte opmeten en benoemen m.b.v. 

standaardmaten (meters en/of centimeters) 

 

Doel van de les 

 

Juiste verhoudingen kiezen door te schatten en door het 

meten van lengte en breedte. 

 

Benodigdheden 

 

– A-4 karton in mooie kleuren 

– enveloppen van verschillende formaten. 

– papier, tijdschriften (dingen om te versieren) 

– meetlatten (liniaal) 

– computer 

– printer 

 

Korte samenvatting  Om zelf een felicitatiekaart te maken, wordt een 

rechthoekige kartonnen kaart geknipt die past in een 

bestaande envelop, dat kan zonder of met liniaal 

gebeuren. 

Daarna wordt de kaart versierd en van tekst voorzien*. 

 

* Deze kaarten kunnen natuurlijk ook voor andere 

thema's/gelegenheden ingezet worden, het gaat vooral 

om het schatten en meten. 

 

Organisatie Klassikaal in de kring.  

Verwerking in groepjes van vier leerlingen. 

 

Activiteiten 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Vertel dat je iemand wilt feliciteren met zijn verjaardag en 

dat je zelf een leuke kaart wilt maken. Bespreek hoe je 

het maken van een kaart kunt aanpakken. 

 

Kern: 

Laat een stuk karton op A4 formaat zien en vraag aan de 

leerlingen hoe uit dit stuk karton een kaart geknipt kan 

worden die in een envelop past die je laat zien. 

Vraag aan de leerlingen hoe ze dat kunnen doen en stel 

zoveel mogelijk denkvragen, waarbij ze zelf tot een 

oplossing komen.  

Maak samen op aanwijzigingen van de groep een kaart op 

maat. 

 

Zo'n suggestie kan uitgeprobeerd worden en daarna 

worden besproken, door vragen als bijvoorbeeld: 

- Hoe weet je of de kaart erin past? 

- Hoe maak je het formaat kleiner, wat heb je 

daarvoor nodig? 

- Moet de kaart kleiner of groter zijn dan de 

envelop? 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.graphicinvention.nl/beelden/liniaal.gif&imgrefurl=http://www.graphicinvention.nl/powerhouse.html&usg=__8cn-tNbGQePmlVz3fQgsbHJokXY=&h=387&w=297&sz=83&hl=nl&start=15&tbnid=AWdlWtQAjFs9ZM:&tbnh=123&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Dliniaal%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://images6.speurders.nl/images/44/4487/44879996_1.jpg&imgrefurl=http://www.speurders.nl/overzicht/diversen-en-overige/hobby-en-handwerken/zelfgemaakte-kaarten-44879996.html&usg=__4cVq8SHvHT6iVcnQe4QvqgplExA=&h=320&w=320&sz=33&hl=nl&start=8&tbnid=avcbrrxcuWt1bM:&tbnh=118&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dzelfgemaakte%2Bkaarten%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
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Het mag schattend gebeuren of door met een liniaal eerst 

strepen te trekken en daarna te knippen. Laat vooral zien 

wat er gebeurt als je een liniaal gebruikt en benoem dit. 

 

Verwerking: 

Laat de leerlingen in groepjes van vier leerlingen zitten, 

zodat ze met elkaar kunnen overleggen. Laat de 

leerlingen zelf een formaat envelop kiezen en een 

bijpassende kaart knippen die ze daarna versieren. 

 

Afsluiting: 

Leg de kaarten te drogen bij de envelop en bespreek de 

ervaringen. 

 

Aandachtspunten Sommige leerlingen knippen hele kleine kaarten. 

Bespreek dit en laat ze opnieuw proberen. 

  

Differentiatie 

 

 

Makkelijker 

- laat uit een reep een kaart knippen, zodat de 

leerlingen alleen op de juiste breedte moeten 

letten 

Moeilijker 

- vraag om een kaart die met de liniaal wordt 

gemeten en één centimeter kleiner moet zijn in de  

lengte en de breedte t.o.v. de envelop 

 

Vervolgactiviteiten 

 

Een dubbelgevouwen kaart in een envelop. 

Is het inpakpapier groot genoeg voor dit cadeau? 

Past het cadeau in een envelop die door de brievenbus 

kan? 

Ervaring uit de 

praktijk 

 

 

 

 

Enkele leerlingen van de Alphons Laudyschool uit 

Amsterdam vonden het heel moeilijk maar probeerden 

net zo lang tot het lukte. De liniaal was duidelijk nog niet 

vaak gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://users.telenet.be/Kathleen-Maarten/envelop.jpg&imgrefurl=http://members.tele2.nl/naatjepat/2009_prijzen.htm&usg=__eoAdMI1cm6Kq0F5zOT7qkanGWR8=&h=335&w=482&sz=28&hl=nl&start=4&tbnid=flWOtgqgkC5rbM:&tbnh=90&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Denvelop%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.coax.nl/garantie/envelop.gif&imgrefurl=http://www.coax.nl/garantie/index.php&usg=__HtbOtIrsAL_UHNpIuF0WX1jzmeM=&h=327&w=481&sz=6&hl=nl&start=11&tbnid=K-J8nxUNztmNqM:&tbnh=88&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Denvelop%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.depers.nl/UserFiles/Image/2008/200809/20080911/blauwe%2520envelop%2520brievenbus%2520ANP%2520KOEN%2520SUYK%2520425.jpg&imgrefurl=http://www.depers.nl/economie/243228/VVD-wil-overdrachtstaks-omlaag.html&usg=__xgNLF8EsqBy51bV8KSsT4V5_-DQ=&h=237&w=425&sz=19&hl=nl&start=8&tbnid=30fOKjiOMU0ZrM:&tbnh=70&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Denvelop%2Bin%2Bbrievenbus%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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3. De slingers ophangen 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4.  

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 
4.1_3.7 afpassend meten met een natuurlijke 

maateenheid als voet, schoen en een strook en de 

uitkomst bepalen  

 

Doel van de les 

 

Leren dat een slinger een bepaalde afmeting moet 

hebben om punt A met punt B in een ruimte te 

verbinden. 

 

Benodigdheden 

 

- een verjaardagsslinger die te kort is om 2  

     bevestigingspunten in de klas te verbinden 

- rol vliegertouw of sisaltouw 

- papieren gekleurde driehoeken (facultatief,  

     versierd in een handenarbeidles) 

- voor elke twee leerlingen een werkblad 1 

  

Korte samenvatting  De leerlingen leren m.b.v. natuurlijke maten de juiste 

lengte te kiezen voor een slinger. 

 

Organisatie Klassikaal  

In tweetallen de verwerking van werkblad 1 

 

Activiteiten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Pak een slinger die te kort is om op te hangen van 

bijvoorbeeld verbindingspunt A naar B in de klas, maar 

wel lang genoeg is om van punt C naar D te hangen. 

Vertel de leerlingen dat je de slinger vanochtend wilde 

hangen van A naar B (laat zien), maar dat het niet 

lukte. Bespreek dit probleem met de leerlingen en kijk 

welke oplossingen ze bedenken. 

Stuur aan op het bedenken van een plan om samen 

slingers te gaan maken m.b.v. een bol touw en 

driehoekige papieren vlaggen (die eraan geplakt of 

geniet worden) en leg dan het volgende probleem voor: 

hoe pak je dat aan? Hoe lang moet het touw zijn? 

 

Kern: 

Laat een bol touw zien en vraag de leerlingen om 

handige ophangpunten aan te wijzen. 

Laat de leerlingen oplossingen bedenken en stel vragen 

over hun oplossingsstrategie. 

Nemen zij bijvoorbeeld stappen om te meten of lopen 

ze, de bol afrollend van het ene punt naar het andere? 

Wat doen ze als de afgeknipte lijn te kort blijkt omdat 

ze vergeten het extra stukje touw te knippen dat nodig 

is voor de bevestiging? 

Stuur ze door vragen te stellen en te laten benoemen 

hoe je het probleem kunt aanpakken. Ondersteun de 

leerlingen met suggesties voor het meten met 

natuurlijke maten als ze veel moeite hier mee hebben. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://eenkinderwens.web-log.nl/photos/uncategorized/slingers.jpg&imgrefurl=http://eenkinderwens.web-log.nl/eenkinderwens/2006/12/index.html&usg=__q8r5Zm3_Lvo3FtDEUpMTzWngnE0=&h=377&w=420&sz=70&hl=nl&start=1&tbnid=xMZZdQRqvzkn4M:&tbnh=112&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dslingers%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Verwerking: 

Laat op werkblad 1 punt A en B verbinden met een 

draad katoen, waarbij de draad een klein stukje over de 

punt heen moet vallen en wordt vastgeplakt met 

plakband. 

Laat ook punt C en D verbinden, E en F, G en H, I en J. 

Laat de leerlingen in tweetallen daarna allemaal één 

draad knippen van vliegertouw, dat 2 ophangpunten 

verbindt in de klas. 

Facultatief: laat deze draad, wanneer deze is 

opgehangen voorzien van driehoeken van papier (of 

anders) die geknipt en versierd zijn in een les 

handvaardigheid. 

 

Afsluiting:  

Leg de resultaten naast elkaar en bespreek de 

ervaringen. Vraag de leerlingen hoe ze het hebben 

aangepakt en hoe dat ging. 

 

Aandachtspunten Zorg voor voldoende bevestigingspunten in de klas en 

een veilige trap. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker 

- laat kant-en-klare slingers, op maat, ophangen 

door eerst te schatten waar ze kunnen hangen 

en daarna te passen of het klopt 

- laat een even lange draad knippen als een lijn 

die u samen met de groep heeft bepaald 

 

Moeilijker 

- knip een lang touw en zet op elke meter een 

knoop of bind er op elke meter een gekleurd 

ander touwtje omheen, zodat met dit 'pastouw' 

gemeten kan worden  

- laat de lengte opmeten met de rolmaat of een 

duimstok 

 

Vervolgactiviteiten 

 

Waslijn ophangen 

Hoe kun je een gekochte slinger ophangen (waarbij de 

maat dus richtinggevend wordt) 

Lengte van een lint bepalen voor een cadeauverpakking 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.berubah.nl/media/upload/m6umekjyr69kqzxtugct7a/a-naar-b-2.jpg&imgrefurl=http://www.berubah.nl/home/branche-specifiek/sport&usg=__lioEoBw5grMsFYfydm6Wy542_Co=&h=720&w=960&sz=27&hl=nl&start=1&tbnid=5E5UdfdtKjtsbM:&tbnh=111&tbnw=148&prev=/images%3Fq%3Dvan%2BA%2Bnaar%2BB%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.edam-volendam.nl/plaat.php%3Ffileid%3D7777&imgrefurl=http://www.edam-volendam.nl/index.php%3Fmediumid%3D1%26pagid%3D97%26stukid%3D8340%26simaction%3Dcontent&usg=__wyl4MrxUCBTOcNfEHLsR06BuF_M=&h=770&w=607&sz=34&hl=nl&start=16&tbnid=wdKExeoGYQ_PHM:&tbnh=142&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Ddraad%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://blogsimages.skynet.be/images_v2/000/000/000/20090307/dyn007_original_300_300_pjpeg__dc4a0bd74fdd97c0ce3861714d0dcd8d.jpg&imgrefurl=http://dekindertjes.skynetblogs.be/category/1378170/2/tuin&usg=__jHUsy8P1iFnTxuiP3dm_tnPryC0=&h=300&w=300&sz=85&hl=nl&start=1&tbnid=FE1RdMdmvh09QM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dwasdraad%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Werkblad 1: Verbind de punten A-B; C-D; E-F; G-H; en I-J met een zelfgemeten  

           en geknipte katoenen draad. Plak het vast met plakband.  

    F . 

A .         . B 
                   

D  .     I.   .H 

          .C 

G. 

          E. 

  .J  
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4. De grootte van de foto 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-9: lengte opmeten en benoemen m.b.v. 

standaardmaten (meters en/of centimeters) 

4-1_3-11: begrippen lengte, breedte, hoogte, diepte, 

dikte en omtrek en in de juiste context gebruiken 

 

Doel van de les 

 

Lengte van breedte onderscheiden en benoemen.  

Lengte en breedte meten in centimeters. 

Kennis opdoen over mogelijkheden tot afdrukken van 

verschillende afmetingen van foto’s, bij de fotoservice van 

winkels. 

 

Benodigdheden 

 

 

- kartonnen plaatjes met diverse gangbare foto-

afmetingen. Maak een pakket van 5 maal 3 platen 

karton (geknipt uit engels karton) met 

verschillende lengtes en breedtes in centimeters 

namelijk 10x15, 13x19 en 15x20 centimeter (dit 

zijn de afmetingen van doorsnee foto's) 

- zorg dat elke afmeting een andere kleur heeft en 

schrijf er de maten op 

- dit pakket kan dienen als oefenmateriaal om te 

leren meten 

- foto's van verschillende afmetingen:10x15,13x19, 

15x20 centimeter. 

- leg er eventueel ook pasfoto's bij 

- een reclameplaat of de website van een 

fotobedrijf, waar de afmetingen van de foto's op 

staan, die je kunt bestellen 

- lege fotoboekbladzijde of leeg A4 blad 

 

Korte samenvatting  Met behulp van kartonnen plaatjes en met foto’s in 

verschillende maten, gaan de leerlingen oefenen hoe ze 

foto’s in de breedte en lengte kunnen verdelen in hun 

album. 

U laat de leerlingen ervaren dat foto's verschillende 

maten hebben en dat er meer kleine dan grote foto's op 

een bepaalde afmeting van een blad passen. 

 

Organisatie Klassikaal. 

In tweetallen tijdens de verwerking.  

 

Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Leg foto's van verschillende afmetingen en een fotoblad 

op een tafel, in het midden van de kring. 

Zorg dat er zodanige foto’s liggen dat ze met redelijk 

schuifwerk op één lege bladzijde passen. 

Vertel dat je de foto’s op één bladzijde wil plakken, maar 

dat het niet lukt. Laat dat zien en doe het expres fout. 

Vraag de leerlingen of zij een oplossing weten.  

Bespreek de oplossing. 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.digitalnature.org/afbeeldingen%2520groot.jpg&imgrefurl=http://www.digitalnature.org/afbeeldingen.html&usg=__2lrjpXi1e1hK7py1Z5_Lc86lka8=&h=435&w=575&sz=111&hl=nl&start=1&um=1&tbnid=s-FaLRESuE9BkM:&tbnh=101&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dfoto%2527s%26hl%3Dnl%26rls%3Dcom.microsoft:nl:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7RNWN_en%26sa%3DN%26um%3D1
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Kern: 

Weten de leerlingen welke kant van de foto langer is? 

Zien ze dat 2 zijden even lang zijn en de andere 2 zijden 

ook dezelfde lengte hebben?  

Vraag aan de leerlingen welke zijde het kortste is en 

vertel ze dat mensen hebben afgesproken dat ze dat de 

breedte noemen. 

Vraag de leerlingen of ze weten hoe je de andere zijde 

noemt en leg zonodig uit dat die zijde lengte wordt 

genoemd. 

Vertel de leerlingen dat ze vandaag gaan oefenen wat de 

lengte en de breedte is van een foto. 

Laat zien dat foto’s verschillende maten kunnen hebben, 

wanneer je ze laat afdrukken. Laat dit zien op een website 

of een reclamefolder van een fotoservicebedrijf.  

Laat ervaren dat zowel kleine als grote foto’s een breedte 

en lengte hebben. 

Kunnen zij intussen al aanwijzen wat de lengte en de 

breedte van een foto is? Wat schatten ze in dat de lengte 

en de breedte is, in centimeters uitgedrukt? Klopt dat? 

Laat het opmeten. 

Waarom is het belangrijk dat ze weten welke afmetingen 

foto's moeten hebben? Laat de leerlingen ontdekken dat 

grote foto’s veel ruimte in beslag nemen in een album en 

dat grote afmetingen duur zijn om te laten af te drukken. 

 

Verwerking: 

Vraag een leerling om een foto te meten met een liniaal 

of rolmaat. Haal kennis op over het nulpunt van waar af 

je meet. 

Laat andere leerlingen weer andere foto's meten. 

Kunnen ze inschatten welke foto -afmeting- hoort bij een 

even groot plaatje karton? 

Laat de leerlingen schatten hoeveel foto's of plaatjes 

karton van 10x15 centimeter er op één A4 blad passen 

(of een blad van het fotoalbum). Gaat dat makkelijker 

met kartonnen plaatjes dan met foto's en waarom? 

(horizontaal of verticaal/afbeelding niet op zijn kant) 

Wat gebeurt er als je dat met grotere foto's gaat 

proberen? 

Geef de leerlingen een werkblad en laat ze een B zetten 

bij de breedte van de foto en een L bij de lengte. Laat 

daarachter het aantal centimeters schrijven. 

 

Afsluiting:  

Evalueer na afloop hoe ze de opdracht hebben gedaan en 

ervaren hebben. Bekijk samen de resultaten. 

 

Aandachtspunten Meerdere leerlingen werken met begrippen als lengte, 

breedte tijdens hun stage en tijdens de lessen 

houtbewerking.  

Lengte heeft 2 betekenissen, dit kan verwarrend zijn 

(lengte van de foto en de foto die in de lengte is 

gemaakt). 

De les kan zo nodig in twee lessen worden gegeven. 

 

 

 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.fmbrussel.be/assets/img/tonight/081111fotos01.jpg&imgrefurl=http://www.fmbrussel.be/14/fotos/4209/fm_brussel_tonight_de_fotos.aspx&usg=__oOCl0VPrjBd-oGAKGiuV_wugR84=&h=532&w=376&sz=99&hl=nl&start=21&um=1&tbnid=KMZ6oH2mtsuYCM:&tbnh=132&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dfoto%2527s%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26rls%3Dcom.microsoft:nl:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7RNWN_en%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
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Differentiatie 

 

 
 

 

Makkelijker 

- zet met een watervaste stift een streep op de 

nullijn 

- gebruik alleen een rolmaat 

- Laat de afmetingen vooral ervaren door passen en 

opplakken van kleine foto's op een A4-blad en met 

grote foto's op een ander A4-blad. Laat ze het 

aantal foto's opschrijven dat er op past 

- laat foto's sorteren bij de gekleurde kartonnen 

platen met dezelfde maten 

 

Moeilijker 

- laat leerlingen de foto's met de breedte naar 

beneden leggen en daarna in de lengte en vraag 

ze te vertellen wat dat betekent voor het aantal 

foto’s dat past op een bladzijde 

- geef de leerlingen de opdracht een passe-partout 

te maken (eenvoudig van papier) en laat ze 

ontdekken welke maten ze hiervoor nodig hebben 

 

Vervolgactiviteiten 

 

Het bepalen van een passende fotolijst 

Foto's in de lengte of de breedte plakken? 

De afbeelding en de grootte bepalen hoeveel foto's er 

ongeveer op één bladzijde passen 

Wat kosten kleine of grote foto's? 

 

 
  

 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~lla129/images/fotos.jpg&imgrefurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~lla129/fotografie.htm&usg=__uQ5Aw8Hv2c0hkEw8axxdr1hTurE=&h=366&w=323&sz=16&hl=nl&start=31&um=1&tbnid=k-0tJXs9rx5r6M:&tbnh=122&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dfoto%2527s%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26rls%3Dcom.microsoft:nl:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7RNWN_en%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.knutselhuis.nl/images/krs_117143_2002s.jpg&imgrefurl=http://www.knutselhuis.nl/index.php%3FcPath%3D2147483647&usg=__j3x27pf4mirgPz4nZqiGh2L-BXM=&h=457&w=360&sz=13&hl=nl&start=5&tbnid=tNK1w_tNa_KQrM:&tbnh=128&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dlijst%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.minaraad.be/hoorzittingen/2008/hoorzitting-het-potentieel-van-hernieuwbare-energie-in-vlaanderen/fotos%2520IFEST%25202008%2520DEEL%25201.JPG&imgrefurl=http://www.minaraad.be/hoorzittingen/2008/fotos-ifest-2008&usg=__vl5TP7sLjqQBOq8CVCB9AjDpmhc=&h=732&w=522&sz=55&hl=nl&start=116&um=1&tbnid=2NXzvmcQDwNCeM:&tbnh=141&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dfoto%2527s%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26rls%3Dcom.microsoft:nl:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7RNWN_en%26sa%3DN%26start%3D100%26um%3D1
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Werkblad 1:  
Zet een B of L bij de breedte of lengte van de foto en het aantal centimeters. 
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5. De foto in de lengte of in de breedte? 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan 

met meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 

Lengte opmeten en benoemen m.b.v. een 

standaardmaat. 

 

Doel van de les 

 

Vergelijken en benoemen van lengtematen in breedte en 

lengte. 

Meten in centimeters. 

Maten herleiden naar gebruikssituaties. 

 

Benodigdheden 

 

 

 

- 13 vellen A3-papier 

- voor elke twee leerlingen werkblad 1 

- foto's met de afmeting 10x15 centimeter, die 

wisselend afbeeldingen in de breedte en in de 

lengte van het fotopapier hebben. Ze mogen 

verschillend van onderwerp zijn. 

- kopieer foto's als je niet genoeg oude foto's op 

school hebt. 

- 2 foto's die verschillend zijn van opname in de 

breedte en in de lengte met hetzelfde 

onderwerp. 

 

Korte samenvatting  Aan de hand van foto’s zien leerlingen dat foto's 

verschillende zijden hebben en worden de termen 

breedte en lengte geoefend. 

Ze ontdekken dat foto's een blad uit een album anders 

vullen, wanneer de foto's in de lengte of de breedte zijn 

gemaakt. 

 

Organisatie De opdracht kan klassikaal of in kleine groepen worden 

aangeboden. 

 

Activiteiten 

 

 

 

 

 
 

Introductie: 

Leg foto's met verschillende opnames op een tafel in het 

midden van de kring. Als dit op een digitaal bord 

getoond kan worden, is dat handig, omdat iedereen er 

op dezelfde manier naar kan kijken. 

Haal kennis op over lang en kort en over het inschatten 

van hoe lang iets is. 

Weten de leerlingen welke zijde van de foto langer is? 

Zien ze dat 2 zijden even lang zijn en de andere 2 zijden 

ook een zelfde lengte hebben?  

Vraag aan de leerlingen welke zijde het langste is en 

vertel ze dat mensen hebben afgesproken dat ze dat de 

lengte noemen. 

Vraag de leerlingen of ze weten hoe je de andere kant 

noemt. 

Vertel de leerlingen dat ze vandaag gaan leren wat de 

lengte en de breedte is van een foto en dat je tijdens 

het maken van de foto bepaalt wat voor soort foto dat 

wordt. 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.nieuws.nl/images/novum_265_508531.jpg&imgrefurl=http://dossiers.nieuws.nl/muziek/Anouk/508531&usg=__7Vk_Obe0B--khMwLoyfB8QgFmtw=&h=203&w=265&sz=31&hl=nl&start=17&um=1&tbnid=1jDHn7ymzuJi6M:&tbnh=86&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dpopartiest%26hl%3Dnl%26rls%3Dcom.microsoft:nl:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7RNWN_en%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://vandersluistransport.nl/image/Image/vrachtauto%2520001.jpg&imgrefurl=http://vandersluistransport.nl/site/index.php%3FContentID%3D10&usg=__MiulWoyCKEFqCi6PBVhbVOLEUV8=&h=1200&w=1600&sz=654&hl=nl&start=3&tbnid=Y-xWPIpYI9OdWM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dvrachtauto%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.sanbv.nl/afbeeldingen/vrachtauto1.jpg&imgrefurl=http://www.sanbv.nl/second/Vrachtautochauffeur.htm&usg=__ZvMRWJlxKMa-3B9lseDzEQAStxU=&h=344&w=255&sz=25&hl=nl&start=6&tbnid=aU7lcU9ddWC3AM:&tbnh=120&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Dvrachtauto%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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In de lengte 

 

 
In de breedte 

Kern: 

Laat de leerlingen de 2 foto's zien met hetzelfde 

onderwerp en vraag naar wat ze opvalt aan deze foto's. 

Zijn ze hetzelfde, is er verschil? 

Laat de foto's zodanig leggen dat de afbeelding klopt. 

Vraag een leerling de onderzijde aan te wijzen en deze 

op te meten. Hoe noem je dat: de lengte of de breedte 

van het stuk fotopapier. Hoe zit dat bij de andere foto?  

Hoeveel centimeter verschillen ze, weet iemand dat? 

Zie je meer van het onderwerp op een foto? Hoe komt 

dat? 

Vraag om het stapeltje met de verschillende opnames, 

te verdelen op een vel A3-papier  

 

Verwerking: 

Laat de leerlingen schatten hoeveel foto's er op één A3 

blad passen.  

Geef de leerlingen een vel A3-papier en laat ze in 

groepjes van 2 proberen zoveel mogelijk foto's te leggen 

op het papier, binnen de buitenrand van het papier. Het 

groepje dat de meeste foto's op het papier krijgt heeft 

gewonnen. Ieder groepje krijgt evenveel dezelfde soort 

foto's (bv. 4 breedte en 4 lengte foto's). De eis is dat de 

foto's niet op z'n kop of scheef geplaatst mogen worden. 

 

Afsluiting:  

Evalueer na afloop hoe ze de opdracht hebben gedaan 

en wat ze ervaren hebben. Bekijk samen de resultaten. 

Is het mooi om zoveel foto's op één bladzijde te 

proppen? Waarom niet? Hoe zou je het mooier kunnen 

maken? 

 

Aandachtspunten Lengte heeft 2 betekenissen, dit kan verwarrend zijn. 

Bijvoorbeeld: de molen staat in de lengte op de foto, het 

formaat foto staat in de breedte) 

De term 'in de breedte' heeft bij foto's ook enigszins een 

dubbele betekenis (afbeelding in de lengte en formaat in 

de breedte bijvoorbeeld), maar let dan vooral op maten 

van het papierformaat (achterkant) en op de verdeling 

in het vlak van de foto's. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker 

- sorteer alleen de foto's die in de lengte of de 

breedte worden gelegd en ga niet meten 

- let alleen op de juiste positie met de vraag: 

liggen ze zo goed? 

- laat foto's uit tijdschriften knippen en deze 

sorteren 

-  

Moeilijker 

- laat leerlingen de foto's met de breedte naar 

beneden leggen en daarna in de lengte leggen op 

een A4-papier, vraag ze hier iets over te 

vertellen: kunnen er meer foto's op als je ze 

allemaal in de zelfde positie legt? 

- geef de leerlingen de opdracht een foto te maken 

in de breedte en in de lengte 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.de5gebroeders.nl/Foto_molen_H._Noot_19-10-1996.jpg&imgrefurl=http://www.de5gebroeders.nl/&usg=__ybH99i0JwegQSWNwYPeWdx7vZnA=&h=596&w=385&sz=30&hl=nl&start=9&tbnid=CgBe7UZl7T7-tM:&tbnh=135&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dmolen%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kbgverbondturnhout.centerall.com/gallery/13239_molen.jpg&imgrefurl=http://molens.jouwpagina.nl/rubrieken/molens-in-noord-brabant.html&usg=__0k3Y3-xvHe55a64QQeqIcbiLwX8=&h=300&w=400&sz=25&hl=nl&start=33&tbnid=X-DegYY3S3xNKM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dmolen%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://x-schoenen.be/fotogallerij/images/fotoboek.png&imgrefurl=http://x-schoenen.be/fotogallerij/fotogallerij_main.html&usg=__FUFWOV27VOEz6lqxFlQACUIL7zQ=&h=648&w=800&sz=675&hl=nl&start=88&tbnid=FGqS4CnedRLbRM:&tbnh=116&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dfotoboek%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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Vervolgactiviteiten 

 

Het bepalen van een passende fotolijst 

Hoe zet je een foto in de lijst, zodat het haakje op de 

juiste plek zit of de lijst goed op de steun staat en niet 

onderste boven? 

Wat kosten kleine of grote foto's? 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kijkshop.nl/productafbeeldingen/kijkshop/zoom/KS112628z/kodak-digitale-fotolijst-(112628).gif&imgrefurl=http://kortingkorting.nl/Kodak-Digitale-Fotolijst/461337&usg=__i22dgHaZ25uAl903OSOia6ZOuVk=&h=577&w=577&sz=103&hl=nl&start=148&tbnid=rAfDkE7U363_7M:&tbnh=134&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dfotolijst%26start%3D140%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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6. Welk meetinstrument heb ik nodig voor deze 

lengte? 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 
4.1_3.10 verschillende meetinstrumenten gebruiken 

(duimstok, rolmaat, liniaal, meetlint)  

 

Doel van de les 

 

Het leren kennen, benoemen en gebruiken van diverse 

meetinstrumente om lengte te meten. 

 

Benodigdheden 

 

 

- liniaal van 30 centimeter 

- meetlint van 1 meter 

- rolmaat van 2 meter 

- duimstok van 2 meter 

- meetwiel  

- voor elke twee leerlingen werkblad 1 

  

Korte samenvatting  De leerlingen maken kennis met gangbare 

meetinstrumenten om lengte te meten. Ze leren de 

namen kennen en het gebruik er van. 

 

Organisatie Klassikaal  

Verwerking in tweetallen (werkblad 1) 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Introductie: 

Maak op het (digi)bord een spinnenweb of mindmap met 

allemaal woorden die met meten van lengte te maken 

hebben. 

Omcirkel in dat spinnenweb/mindmap de 

meetinstrumenten en de dingen die je kunt meten. 

 

Kern: 

Vertel dat u meetinstrumenten hebt meegenomen en leg 

die op de tafel (zie benodigdheden). 

Bespreek met de leerlingen de namen van de 

instrumenten. Bespreek het gebruik van deze 

meetinstrumenten. Verwijs daarbij naar de omcirkelde 

woorden uit het spinnenweb/mindmap op het bord. 

Trek lijnen van de instrumenten naar de dingen die 

gemeten worden met deze instrumenten. 

Wijs op wat handig is om te gebruiken in bepaalde 

situaties of imiteer een grappige situatie waarin iemand 

met een liniaal een klaslokaal op gaat meten. 

Laat uitproberen met welk meetinstrument je dit sneller 

en gemakkelijker kunt meten.  

 

Verwerking: 

Laat op het digibord een foto van iets zien (zie 

voorbeelden van werkblad 1) en vraag met welk 

meetinstrument de leerlingen het zouden willen meten. 

Bij gebrek aan digibord: 

Laat werkblad 1 in tweetallen maken. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.toolstation.nl/images/library/stock/webbig/17789.jpg&imgrefurl=http://www.toolstation.nl/shop/Handgereedschap/Meetlinten/d10/sd100&usg=__k9FiGdIgvcPvXbCi6m2t0XB1DZI=&h=500&w=500&sz=36&hl=nl&start=4&tbnid=h-lCgrm6vxPCwM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dduimstok%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.fauskes.net/media/pgftikzexamples/PNG/computer-science-mindmap.png&imgrefurl=http://vkb-ioana.blogspot.com/2008/01/week-2-blended-learning.html&usg=__EzxJlTo50ntlyBVsH8oCs1xMozk=&h=410&w=500&sz=57&hl=nl&start=9&tbnid=zGA7xcSt-gfIDM:&tbnh=107&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dmindmap%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.health2work.nl/files/Image/handgrootte-perfit.jpg&imgrefurl=http://www.health2work.nl/product.php%3Fcat%3D4%26productid%3D89&usg=__cF-BLbqY9nZc5Oz-h9WKbR9e9OE=&h=619&w=740&sz=47&hl=nl&start=68&tbnid=A7KmXaan8_jxsM:&tbnh=118&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dopmeten%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
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Afsluiting:  

Doe een spel met de liniaal, het meetlint, de rolmaat en 

de duimstok. 

Vraag de leerlingen de ogen te sluiten en laat één van de 

vier meetinstrumenten doorgeven. Vraag daarna aan één 

van de leerlingen wat ze gevoeld hebben. Herhaal dat 

met andere meetinstrumenten. 

 

Aandachtspunten Het is goed om foto's te maken van meetsituaties waarbij 

de meetinstrumenten die besproken worden gebruikt 

worden. 

Het meetwiel kan ook later geïntroduceerd worden. 

Op Wikipedia vindt u een uitgebreide beschrijving van 

diverse meetinstrumenten. 

 

Differentiatie 

 

Makkelijker 

- introduceer één, twee of drie meetinstrumenten 

per les 

- bespreek alleen de namen en laat al metend zien 

en uitproberen hoe je het kunt gebruiken, zonder 

onderstaand werkblad 

 

Moeilijker 

- bespreek de maximale lengte van elk 

meetinstrument 

 

Vervolgactiviteiten Het meten van lengte volgens de regel met de diverse 

meetinstrumenten (beginnend bij de 0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/gereedschap/rolmaat.JPG&imgrefurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/gereedschap/Rolmaat.htm&usg=__kcmbbI4CUxOV_mRaQybjrd-dtsw=&h=196&w=262&sz=10&hl=nl&start=4&tbnid=7HDVHZEK1hp_fM:&tbnh=84&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Drolmaat%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Werkblad 1: Welk meetinstrument gebruik je in de volgende situaties? 
 

 

liniaal meetlint rolmaat duimstok 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Schrijf hieronder, in het vak náást het plaatje de juiste naam van het 
meetinstrument. De voorbeelden staan hierboven. 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/gereedschap/liniaal.JPG&imgrefurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/gereedschap/liniaal.htm&usg=__x98p_VXZ4VqPcz5fdncWJ8KOzJQ=&h=196&w=262&sz=11&hl=nl&start=4&tbnid=lTxysTdVKdr4AM:&tbnh=84&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dliniaal%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.gezondheidsnet.nl/upload/afvallen/Meetlint/Meetlint_365x243.jpg&imgrefurl=http://www.gezondheidsnet.nl/relatie/nieuws/1712/nederlandse-man-tevreden-met-geslachtsdeel&usg=__7ynG0J6Dwh9Czzry04i0WxaE0OY=&h=243&w=365&sz=49&hl=nl&start=27&tbnid=XKckT6M_zAUW0M:&tbnh=81&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dmeetlint%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/gereedschap/rolmaat.JPG&imgrefurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/gereedschap/Rolmaat.htm&usg=__kcmbbI4CUxOV_mRaQybjrd-dtsw=&h=196&w=262&sz=10&hl=nl&start=4&tbnid=7HDVHZEK1hp_fM:&tbnh=84&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Drolmaat%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.toolstation.nl/images/library/stock/webbig/17789.jpg&imgrefurl=http://www.toolstation.nl/shop/Handgereedschap/Meetlinten/d10/sd100&usg=__k9FiGdIgvcPvXbCi6m2t0XB1DZI=&h=500&w=500&sz=36&hl=nl&start=4&tbnid=h-lCgrm6vxPCwM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dduimstok%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://dorpsfotos.kabisa.nl/images/albums/Jongeren/album/slides/Venlo-1935-atletiek-hoogspringen-winnaar-W.Ehren-1.60m.jpg&imgrefurl=http://dorpsfotos.kabisa.nl/images/albums/Jongeren/album/slides/Venlo-1935-atletiek-hoogspringen-winnaar-W.Ehren-1.60m.html&usg=__pa6iKIuFY3DjwaOPS7rA6KlEHnc=&h=413&w=512&sz=27&hl=nl&start=16&tbnid=pYPgLR9nQTUa_M:&tbnh=106&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dhoogspringen%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.staay.com/assets/images/bus_volle_lengte.jpg&imgrefurl=http://www.staay.com/html/gvk_industrie.html&usg=__t9MRLPoVenwIPWaR_X0bG6TELSA=&h=480&w=640&sz=39&hl=nl&start=141&tbnid=3wUajNWYria_NM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dlengte%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D140
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.cbehalle-vilvoorde.be/Oefhp/NT2/BENT4/Voorwerpen/potlood.jpg&imgrefurl=http://www.iphoned.nl/app-verkiezing-van-iphonednl/12653/&usg=__x3wXsOcK4AFPLlq3PyL2pIrDBNA=&h=373&w=270&sz=9&hl=nl&start=1&tbnid=xy5EH2CzzUYvxM:&tbnh=122&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dpotlood%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://demeubelknaller.nl/images/col_ARMANN%2520Tafel%252090x155cm.jpg&imgrefurl=http://demeubelknaller.nl/collectie-prod.php%3Fprod%3D2230&usg=__O6ATaaeaYgNUweJQTxxJuLsLbL4=&h=1004&w=1516&sz=43&hl=nl&start=10&tbnid=vp3yELSaBEP9VM:&tbnh=99&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dtafel%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.themacompany.nl/image/product-afbeelding-5652.large&imgrefurl=http://www.themacompany.nl/shop/nl/2/merken/42/4,1,6043/%3Fmerk%3D6162&usg=__s3zFwZ73f_GsQbtPX_ut-0I_JLA=&h=513&w=500&sz=67&hl=nl&start=10&tbnid=_OJSHSC_3a5S7M:&tbnh=131&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dvloerkleed%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.aukje.net/aukjeweb/foto2007/harrypotter.jpg&imgrefurl=http://www.aukje.net/aukjeweb/sites/dec07.html&usg=__zsiiH4uWtlROVEmRNgBs4862lEw=&h=480&w=321&sz=45&hl=nl&start=23&tbnid=uqCsIntsA2FvjM:&tbnh=129&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3Dharry%2Bpotter%2Bboek%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.toolstation.nl/images/library/stock/webbig/10121.jpg&imgrefurl=http://www.toolstation.nl/shop/Bevestigingsmiddelen/Speciale%2Bspijkers/d90/sd2200&usg=__2TRZKniM0ROHhaqnsCMYys5SbSM=&h=500&w=500&sz=15&hl=nl&start=9&tbnid=vtFKnU01bKPU2M:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dspijkers%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.health2work.nl/files/Image/handgrootte-perfit.jpg&imgrefurl=http://www.health2work.nl/product.php%3Fcat%3D4%26productid%3D89&usg=__cF-BLbqY9nZc5Oz-h9WKbR9e9OE=&h=619&w=740&sz=47&hl=nl&start=68&tbnid=A7KmXaan8_jxsM:&tbnh=118&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dopmeten%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
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7. Juf Marja gaat trouwen 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-11: standaardmaat millimeter (mm) en in de juiste 

context gebruiken 

4-1_3-11: begrippen lengte, breedte, hoogte, diepte, 

dikte en omtrek en in de juiste context gebruiken 

4-1_3-12: lengte opmeten en benoemen m.b.v. de 

millimeter 

 

Doel van de les 

 

Het begrip omtrek herkennen en benoemen. 

 

Benodigdheden 

 

- bakje met ringen in diverse maten 

- voor elke leerling werkblad 1 afgedrukt op karton 

- een draad van wol voor elke leerling, elke vier 

leerlingen een andere kleur voor de herkenning 

- facultatief: plaatjes van werkblad 2 om andere 

werkbladen te maken bij dit thema 

 

Korte samenvatting  De leerkracht laat de leerlingen ringen passen en meet de 

omtrek van de vingers met een draad wol. 

 

Organisatie Klassikaal  

Verwerking in groepjes van vier leerlingen 

 

Activiteiten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Vertel aan de leerlingen dat juf Marja* gaat trouwen en 

dat ze ringen nodig heeft. Ze past een ring maar die is 

veel te groot. Een andere ring is weer te klein. Bespreek 

waardoor dit mogelijk is en hoe je achter de maat van 

een passende ring komt. 

Laat begrippen de revue passeren en kijk hoe leerlingen 

een oplossing bedenken. 

*kies bijvoorbeeld een bekend iemand. 

 

Kern: 

Laat het mandje met ringen zien en laat de leerlingen 

ringen passen. Vergelijk de vingers met elkaar als bij de 

ene leerling de ring wel past en bij de andere niet. Wat is 

het verschil tussen die vingers en wie heeft een grotere of 

kleinere ring nodig? 

Introduceer het begrip omtrek. Laat zien met een draad 

wol die je om de vinger van een leerling heen legt, hoe 

lang dat draadje moet zijn. Knip de juiste lengte af. 

Leg verband tussen het (werkwoord) omtrekken en het 

begrip omtrek. 

 

Verwerking: 

Stel voor dat de leerlingen elkaars vingers gaan meten 

met een draad wol in groepjes van vier leerlingen. 

Laat de lengte van de draad vergelijken en benoem dat 

de omtrek van de vinger van de één groter is dan die van 

de ander. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.piepstok.nl/fotoboek/foto%27s/trouwring.jpg&imgrefurl=http://www.piepstok.nl/fotoboek/trouwring.html&usg=__sKEYWkizAsnJqQSLGWLW5apkmkM=&h=417&w=405&sz=41&hl=nl&start=11&tbnid=RAor3udEjtAHQM:&tbnh=125&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dtrouwring%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.digitalphoto.pl/foto_galeria/2765_2007-0700.JPG&imgrefurl=http://www.digitalphoto.pl/nl/fotos/2765/&usg=__B-p3tDTgmApfgzW8RjSCgI0Plaw=&h=450&w=300&sz=34&hl=nl&start=9&tbnid=2jJ8p6XO4BniQM:&tbnh=127&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3Dtrouwring%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.schapenhoeve.nl/wol_bolletje.gif&imgrefurl=http://www.schapenhoeve.nl/wolpels.htm&usg=__iU2A8th8iHtfDThcauSZxJdlSzc=&h=100&w=444&sz=2&hl=nl&start=8&tbnid=kzZkOiYJw4kTjM:&tbnh=29&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dbolletje%2Bwol%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Geef elke leerling een werkblad met 7 cirkels, laat de 

draad op de  rand van de juiste cirkel leggen en als de 

maat goed is dan kan de draad met lijm op de cirkel 

geplakt worden.  

Breng eerst de lijm aan en leg dan het draadje er om 

heen. 

 

Afsluiting:  

Vergelijk de kaarten met elkaar en kijk wie dezelfde 

omtrek van de vinger heeft. 

 

Aandachtspunten Let op dat leerlingen niet te kleine ringen om hun vingers 

persen, het is lastig om ze weer af te krijgen. 

De kaart van werkblad 1 kan ook anders gebruikt 

worden, namelijk om de omtrek te meten (zie 

'makkelijker'). 

In bestelcatalogussen van postorderbedrijven zitten vaak 

paskaarten voor ringvingers. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker 

- laat de cirkels uitprikken of knippen. Laat de 

vingers er door heen passen tot ze juiste omtrek 

hebben. Wie heeft dezelfde omtrek (letters)? 

- als het werken met draadjes niet geschikt is voor 

de leerlingen, i.v.m. hun fijne motoriek, pas dan 

de les aan door de omtrek van het hoofd 

(sluier/hoed) of de omtrek van de pols 

(armband/horloge) te meten 

 

Moeilijker 

- laat de omtrek meten met een meetlint 

(millimeters) 

- doorsnee meten (zie facultatieve bijpassende 

plaatjes op werkblad 2) 

- millimeters doorsnee meten met de schuifmaat 

 

Vervolgactiviteiten 

 

Hoe zit een ring, die past om je ringvinger, als je deze om 

je pink of middelvinger schuift? 

Passende ketting om je hals 

Armband of horlogebandje passen 

Taille-omtrek meten  

 

 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dejongsails.nl/jong-new2/kappen/fotos/meetlint_20wit.jpg&imgrefurl=http://www.dejongsails.nl/jong-new2/kappen/main/opmeten.html&usg=__zs05qzCozUI0LVJ4A_Mmzjol0xw=&h=220&w=200&sz=58&hl=nl&start=6&tbnid=C7-8fP0DvCj36M:&tbnh=107&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dmeetlint%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
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Werkblad 1: Laat de cirkels uitknippen of prikken zodat de leerlingen zelf  
                 een 'paskaart' kunnen maken. 
 

       

      a. 

 

              b. 

 

 

 

 

 

    c.  

 

 

 

                                                                        d. 

 

 

 

 

     e.            

 

                                                                             f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van een paskaart voor diverse maten ringen. De dunne grijze 
cirkels geven op de millimeter nauwkeurig de omtrek van de vinger weer. 

Deze cirkels kun je op de originele kaarten doordrukken zodat er een rond 
gat ontstaat waardoor gepast kan worden. 
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Werkblad 2 (additioneel) 
 

                                               
trouwringen                        trouwringen                          trouwringen 
 

 

 

 

                                     
 

trouwring omdoen                  trouwringen                       ringvinger 
 

 

 

 

 

 

                       
ringvinger    vingers                      doorsnee 
 

 

 

 

 

 

                                                   
vinger meten                                doorsnee                        meetlint 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.lokum.nl/turkije/wp-content/uploads/trouwringen.jpg&imgrefurl=http://www.lokum.nl/turkije/2009/03/19/turkse-man-wil-vergoeding-van-nederlandse-ex/&usg=__7wYMa5nZfapTqBmMrTGYBiev2VU=&h=197&w=255&sz=8&hl=nl&start=1&tbnid=O8U2Blj9EIZEuM:&tbnh=86&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dtrouwringen%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.lokum.nl/turkije/wp-content/uploads/trouwringen.jpg&imgrefurl=http://www.lokum.nl/turkije/2009/03/19/turkse-man-wil-vergoeding-van-nederlandse-ex/&usg=__7wYMa5nZfapTqBmMrTGYBiev2VU=&h=197&w=255&sz=8&hl=nl&start=1&tbnid=O8U2Blj9EIZEuM:&tbnh=86&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dtrouwringen%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.juwelen.be/images/nieuws/500/trouwringenAuro.jpg&imgrefurl=http://www.juwelen.be/ned/home.asp%3Foffset%3D35&usg=__SMXo0t-gC0OG4640fyHgDwtT2Hw=&h=300&w=300&sz=28&hl=nl&start=5&tbnid=MmcIO3UAg8nNlM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dtrouwringen%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.toonelsten.nl/images/trouwringen/trouw_3lrg.jpg&imgrefurl=http://www.toonelsten.nl/trouwringen.htm&usg=__4eDA8on_FwWSkoQ1Jq-V6BhI-BQ=&h=413&w=550&sz=14&hl=nl&start=10&tbnid=_tCUWAWhTxAhOM:&tbnh=100&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dtrouwringen%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://media.wereldjournalisten.nl/media/beeld/2008/01/thumbnails/Trouwring_220x143.jpg&imgrefurl=http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2008/01/07/minder_bruiden_uit_turkije_en_marokko_naar_nederl/&usg=__tfWYpJqgMD94yGeGK6rBVru7Xgo=&h=142&w=200&sz=5&hl=nl&start=69&tbnid=cX1uZea78f0JXM:&tbnh=74&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dtrouwring%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://media.wereldjournalisten.nl/media/beeld/2008/01/thumbnails/Trouwring_220x143.jpg&imgrefurl=http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2008/01/07/minder_bruiden_uit_turkije_en_marokko_naar_nederl/&usg=__tfWYpJqgMD94yGeGK6rBVru7Xgo=&h=142&w=200&sz=5&hl=nl&start=69&tbnid=cX1uZea78f0JXM:&tbnh=74&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dtrouwring%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.stillewateren.com/afbeeldingen1/exclusief/trouwringen%2520-%2520aan%2520hand.jpg&imgrefurl=http://www.stillewateren.com/exclusieveontwerpen.htm&usg=__HlGM4Sa-av8Hm2G-JvK2kZRIyC4=&h=480&w=640&sz=49&hl=nl&start=12&tbnid=0f_ozR-py-bsfM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dtrouwring%2Bpassen%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.karonse.be/nederlands/nat/Oefeningen/Lichaam/ringvinger.jpg&imgrefurl=http://www.karonse.be/nederlands/nat/Oefeningen/Lichaam/lichaam1.htm&usg=__NqkcF5yejJGK2GkOz0MeL9SjwVU=&h=373&w=312&sz=23&hl=nl&start=1&tbnid=Vv1si-rgjVtczM:&tbnh=122&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3Dringvinger%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/Ringvinger.jpg&imgrefurl=http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/215568&usg=__1mpBzY8bkhYZZqbwH8xWRUD8dP0=&h=768&w=1024&sz=100&hl=nl&start=7&tbnid=qZnND4gl_L8RDM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dringvinger%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.moerstaal.nl/homepage/show/1162079.jpg&imgrefurl=http://www.samson.speeltpiano.nl/homepage/show/pagina.php%3Fpaginaid%3D223800&usg=__J92362vX01qRVRWLdJ6STwGVGK8=&h=83&w=78&sz=15&hl=nl&start=26&tbnid=cdf6NJ8oMusnIM:&tbnh=75&tbnw=70&prev=/images%3Fq%3Dringvinger%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://sieradenmode.web-log.nl/sieradenmode/images/2008/04/08/ringmaat.gif&imgrefurl=http://sieradenmode.web-log.nl/sieradenmode/2008/04/index.html&usg=__27h3JXjfp0wgtiyTrTfaO1u1-M4=&h=313&w=370&sz=34&hl=nl&start=3&tbnid=W98EOWjvXPRq_M:&tbnh=103&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dmaat%2Bvan%2Bde%2Bring%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://nietduur.com/winkel/images/ringen%2520rubber.jpg&imgrefurl=http://nietduur.com/winkel/product_info.php%3Fproducts_id%3D241&usg=__AQrtxp9kWRm9eWAjKWgei3XO7XY=&h=475&w=475&sz=88&hl=nl&start=41&tbnid=sB16rSVLGMb2PM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dmaat%2Bvan%2Bde%2Bring%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D40
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.italiancharms.nl/contents/media/Ringmaat.jpg&imgrefurl=http://www.italiancharms.nl/contents/nl/d142.html&usg=__hFGnD80hsb2iu1VXST2kCiMTZpk=&h=175&w=191&sz=8&hl=nl&start=67&tbnid=OU0ielEggybIMM:&tbnh=94&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dmaat%2Bvan%2Bde%2Bring%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dejongsails.nl/jong-new2/kappen/fotos/meetlint_20wit.jpg&imgrefurl=http://www.dejongsails.nl/jong-new2/kappen/main/opmeten.html&usg=__zs05qzCozUI0LVJ4A_Mmzjol0xw=&h=220&w=200&sz=58&hl=nl&start=6&tbnid=C7-8fP0DvCj36M:&tbnh=107&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dmeetlint%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
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8. Een A4-tje is 30 centimeter lang 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-9: lengte opmeten en benoemen m.b.v. 

standaardmaten (meters en/of centimeters) 

 

Doel van de les 

 

Weten dat een A4-tje 30 centimeter lang is en hoe die 

lengte er in de realiteit uit ziet. 

 

Benodigdheden 

 

- een A4-tje 

- rolmaat voor elke twee leerlingen 

- een werkblad voor elke twee leerlingen 

- voorwerpen 

 

Korte samenvatting 

 

 

De leerlingen gaan een A4-tje meten en afpassen met 

hun handen hoe lag het is door de handen aan weerszijde 

van het papier te houden en te kijken naar de afstand 

tussen de handen.  

Ze gaan voorwerpen, waarvan ze de lengte meten 

vergelijken met een A4. 

De leerlingen gaan vervolgens de voorwerpen 

categoriseren in korter, even lang en langer dan het A4-

tje. 

 

Organisatie Klassikaal.  

Verwerking individueel. 

 

Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Laat een A4-tje zien en vraag de leerlingen om met hun 

handen de maat te nemen en de handen daarna op deze 

afstand voor zich te houden (twee handen op afstand van 

ongeveer 30 cm). Vraag aan de leerlingen of ze weten 

hoe lang het A4-tje is en laat het daarna opmeten. 

 

Kern: 

Vraag aan enkele leerlingen om een voorwerp te zoeken 

dat ongeveer even groot is als een A4-tje. Ze mogen af 

en toe weer goed kijken naar het A4-tje dat u op het bord 

hangt. 

Meet daarna samen de lengte van het voorwerp en vraag 

of het korter, even lang of langer is dan 30 centimeter. 

Laat het daarna afpassen op het A4-tje en vraag of het 

klopt. 

 

Verwerking: 

Vraag de leerlingen om zoveel mogelijk voorwerpen in de 

klas/school te zoeken die ongeveer even lang zijn als een 

A4-tje. Deze voorwerpen gaan ze meten. In de eerste 

kolom van het werkblad schrijven of tekenen ze het 

voorwerp. Als het voorwerp korter is dan een A4-tje dan 

vermelden ze dat in de eerste kolom. Verder zie het 

werkblad.  

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://shop.ivagroep.nl/productpictures/SP/big/CHP110_P.jpg&imgrefurl=http://shop.ivagroep.nl/site/producten/details/COPY%2520HP%2520A4%2520WIT%252080G%2520500V%2520OFFICE.20467614.html&usg=__xr-UMV-NS2dFpHHoiDH2Kv4BjoA=&h=360&w=345&sz=35&hl=nl&start=9&tbnid=fprEqSmA361NHM:&tbnh=121&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DA4%2Bpapier%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.budgetland.nl/images/thermoskan1liter796265.jpg&imgrefurl=http://www.budgetland.nl/thermoskan-rvs-1-ltr-p-2443.html&usg=__yeIKU12Ws64s9gGgBGFULav4LY8=&h=400&w=400&sz=15&hl=nl&start=1&tbnid=wT8RxHjgtSocMM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dthermoskan%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Afsluiting:  

Vergelijk samen de voorwerpen en de lengtes. Vonden ze 

de opdracht makkelijk of moeilijk. 

Vraag de leerlingen om nog eens met hun handen de 

lengte van een A4-tje aan te geven en laat één van de 

leerlingen met een A4-tje langs gaan om te kijken of de 

lengte klopt. 

 

 

Differentiatie 

 

 

 

Makkelijker 

- beperk de les tot het refereren aan de A4-lengte 

en laat de voorwerpen op het A4-tje afpassen 

Moeilijker 

- laat ook de breedte van het A4-tje meten en laat 

het vergelijken met de spreidstand van duim en 

pink, een natuurlijke maat die overeenkomt met 

de breedtemaat van het A4-tje. Laat voorwerpen 

zoeken bij de breedte en voorwerpen bij de lengte 

van het A4-tje. 

 

Vervolgactiviteiten Laat A4 vergelijken met de formaten A3, A5, A6, A7, A8.  

Doe een voelspel met een A4-maat van een placemat en 

voorwerpen, repen of latjes: zijn ze korter, even lang of 

langer. 

Hoeveel A4-tjes is mijn tafel lang? 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://shop.ivagroep.nl/productpictures/SP/big/0120646_P.jpg&imgrefurl=http://shop.ivagroep.nl/site/producten/details/P100%2520FASTP%2520%2520GRIJS%2520A4120G.20256339.html&usg=__BeO220pj4xVKEXMdowF8AinY-3Q=&h=340&w=360&sz=40&hl=nl&start=21&tbnid=yZFEVyff3W52dM:&tbnh=114&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3DA4%2Bpapier%26gbv%3D2%26ndsp%3D15%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D15
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Werkblad 1: Korter, even lang of langer dan een A4-tje? 
   Laat meten en in centimeters opschrijven in het juiste vak. 
   Of laat het voorwerp eenvoudig vergelijken met een A4-tje en 

   laat een kruisje zetten in het juiste vak. 
 

Voorwerp 
(schrijven of tekenen) 
 

 korter 
                       

 even lang 
                           

 langer 
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9. Een A4-tje is vier ansichtkaarten groot 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4. 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden 

 

Leerstofonderdeel 

 
4.1_3.7 afpassend meten met een natuurlijke 

maateenheid als voet, schoen en een strook en de 

uitkomst bepalen  

 

Doel van de les 

 

Weten dat er vier ansichtkaarten passen in een A4-tje en 

dat de lengte van één A4-tje hetzelfde is als de lengte 

van twee ansichtkaarten of dat één ansichtkaart een half 

A4-tje is. 

 

Benodigdheden 

 

- een A4-tje 

- ansichtkaarten 

- andere formaat papieren, bijvoorbeeld een 

visitekaartje, een memo, een vel papier op A3-

formaat. 

- voorwerpen 

 

Korte samenvatting  De leerlingen gaan een A4-tje in vieren vouwen. 

Ze gaan voorwerpen, waarvan ze de lengte meten 

vergelijken met een ansichtkaart en met een A4. 

De leerlingen gaan vervolgens de voorwerpen zoeken met 

hulp van een A4-tje en een ansichtkaart. 

 

Organisatie Klassikaal.  

Verwerking individueel of in tweetallen. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie: 

Laat een A4-tje zien en vraag de leerlingen om met hun 

handen de maat te nemen en de handen daarna op deze 

afstand voor zich te houden (twee handen op afstand van 

ongeveer 30 cm).  

Vraag aan de leerlingen om zolang de timer of zandloper 

loopt een voorwerp te zoeken dat ongeveer zo groot is als 

een A4-tje. Ze mogen af en toe weer goed kijken naar 

het A4-tje dat u op het bord hangt. 

Bekijk daarna wie het juiste voorwerp en dus de juiste 

lengte heeft gekozen, door het af te passen op het A4-tje. 

 

Kern: 

Geef alle leerlingen een A4 en laat het dubbelvouwen. 

Vraag of het papier nu groter of kleiner is geworden. Laat 

het nog eens dubbelvouwen. 

Vraag de leerlingen om op de groepstafel een 

papierformaat aan te wijzen met dezelfde grootte. 

Wat valt ze op als ze het A4-tje openvouwen? Zien ze dat 

er 4 dezelfde formaten zijn? 

Vraag aan de leerlingen hoeveel ansichtkaarten er op 

passen. 

Vouw het A4-tje in de lengte. Hoeveel ansichtkaarten 

passen er nu op? 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.parool.nl/static/FOTO/pe/1/11/13/art_xlarge_14308.jpg&imgrefurl=http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/35419/2008/10/03/Ansichtkaart-niet-naar-Anne-Frank-Stichting.dhtml&usg=__q49vtl-ctk4rgpb3lCSHVEXkJPA=&h=312&w=468&sz=56&hl=nl&start=47&tbnid=nHPxXZT0tQdN3M:&tbnh=85&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dansichtkaart%26gbv%3D2%26ndsp%3D15%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D45
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://rodekers.wazzup.nl/files/2009/04/londen-ansichtkaart.jpg&imgrefurl=http://rodekers.wazzup.nl/&usg=__ebHm0hodl-XeAP_0HLqkLBnLXjo=&h=407&w=585&sz=63&hl=nl&start=101&tbnid=TRP2T_y3cbA3WM:&tbnh=94&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dansichtkaart%26gbv%3D2%26ndsp%3D15%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D90
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Probeer de leerlingen te laten ontdekken dat de helft van 

de lengte van een A4-tje een ansichtkaart in de lengte is. 

 

Verwerking: 

Vraag de leerlingen om zoveel mogelijk voorwerpen in de 

klas/school te zoeken die ongeveer zo lang zijn als een 

A6-je.  

 

Afsluiting:  

Vergelijk samen de voorwerpen met het A6-je. 

Maak een tentoonstelling met voorwerpen op A4- en op 

A6-formaat. 

 

Differentiatie Makkelijker 

- beperk de les tot het refereren aan de A6-lengte  

Moeilijker 

- verdeel het A4-tje eerst in memo-formaat en na 

het A6-formaat in een A8-formaat en vergelijk dat 

met visitekaartjes. Zoek bij alle formaten één 

voorwerp 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 
 

 

Laat een taart op A3-formaat maken en laat deze in 32 

stukken verdelen en vergelijken met de formaten A3, A4, 

A5, A6, A7, A8.  

Laat papier snijden op een bepaald formaat. 

Laat diverse maten papier sorteren in bakken en geef met 

een sticker aan hoe groot het formaat papier is in de 

bakken. Vraag regelmatig om een bepaald formaat papier 

als er een opdracht wordt gegeven. 

 

Ervaring 1 Op het OCR in de tytylafdeling hebben ze een taart 

verdeeld op deze manier. De leerlingen konden 

moeiteloos de formaten van klein naar groot leggen. Ze 

zagen niet altijd de verbanden tussen bijvoorbeeld het 

formaat van het papier en de taart. 

 

Ervaring 2 Dit keer heb ik de verschillende niveaus waar ik dit jaar in 

mijn klas mee te maken heb, gemixed. Ik heb groepjes 

(2 personen) van de leerlingen gemaakt en ze per tweetal 

de opdrachten uit laten voeren. Dan heeft van elk tweetal 

wel het slimste kind de leiding, maar toch ging dat erg 

leuk. 

En de manier van samenwerking tijdens deze les is een 

leuk observatiemoment. 

Deze les vonden de kinderen en ikzelf een leuke les. De 

tijd besloeg ongeveer een half uur, net leuk. 

Vooral de moeilijkere variant bij het kopje differentiatie 

was voor de kinderen die iets meer aankunnen erg goed. 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vlam.be/newsletter/photos/Vierseizoenen.jpg&imgrefurl=http://www.e-zine.vlam.be/detail.phtml%3Fid%3D111&usg=__Hizpou-KyeZcOexPDszhHS9MzCs=&h=385&w=640&sz=59&hl=nl&start=25&tbnid=S-si9Ntm11pkIM:&tbnh=82&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dvier%2Bseizoenen%26gbv%3D2%26ndsp%3D15%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D15
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.more-entertainment.nl/images/sterren/img/109.jpg&imgrefurl=http://www.more-entertainment.nl/index.php%3Fmodule%3Dentertainment%26pid%3D9%26id%3D109&usg=__BAG_onz7Jy2kixThFDs-I6ZHT4w=&h=300&w=300&sz=22&hl=nl&start=24&tbnid=D0qsfFuhmY1gGM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Deen%2Btheepot%26gbv%3D2%26ndsp%3D15%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D15
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://mariette440.web-log.nl/mariette440/images/2008/02/18/taart3.jpg&imgrefurl=http://mariette440.web-log.nl/mariette440/overig/index.html&usg=__OMIVhv8uLwinWB2FKdQK3A1dQLA=&h=375&w=500&sz=60&hl=nl&start=28&tbnid=2YjdAZWdvFksTM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Drechthoekige%2Btaart%26gbv%3D2%26ndsp%3D15%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D15
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10. Hoe lang is dit potlood? 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-9: lengte opmeten en benoemen m.b.v. 

standaardmaten (meters en/of centimeters) 

 

Doel van de les 

 

Oefenen met het inschatten van lengtes en met het 

meten van de lengte in centimeters. 

 

Benodigdheden 

 

 
 

– potloden van verschillende lengte, variërend van 7 

tot 22 centimeter 

– liniaal van 30 centimer  

– werkblad 1 voor elke twee leerlingen: noteren van 

de lengte van potloden (verschillende kleuren) 

werkblad 2: noteren van de lengte van getekende 

stroken 

  

Korte samenvatting  Van verschillende potloden en getekende stroken wordt 

de lengte geschat en gemeten met een liniaal. 

De leerlingen oefenen met het meten vanaf de nullijn 

 

Organisatie Klassikaal (in de kring). 

Verwerking in tweetallen. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie: 

Leg potloden van verschillende lengtes en kleuren op een 

tafel in het midden van de kring. 

Haal kennis op over langer, korter, even lang en vraag de 

leerlingen om te schatten hoe lang de potloden zijn in 

centimeters. Als dit moeilijk is, probeer dan vragen te 

stellen aan de hand van een natuurlijke maat, om tot een 

inschatting te komen:  

bijvoorbeeld een ansichtkaart is 15 centimeter, is dit 

potlood langer of korter? Hoe lang is het potlood denk je? 

Teken met kleurkrijt een streep in dezelfde kleur en met 

dezelfde lengte als het potlood door het potlood er naast 

te houden. Schrijf de schatting in centimeters op het bord 

achter die gekleurde lijn (het juiste potlood). Doe dit met 

alle potloden zo. Voor de schatting in centimeters mogen 

ze een ansichtkaart goed bekijken. 

 

Kern: 

Vraag de leerlingen hoe ze zeker kunnen weten of hun 

schatting goed is. 

Leg een liniaal in de buurt. 

Vraag aan de leerlingen hoe ze een potlood met een 

liniaal correct kunnen opmeten. Vraag ze ook waarom dit 

belangrijk is. 

Refereer aan eerdere lessen over het correct meten vanaf 

de nul. 

Je kunt een nullijn maken door een verticale streep te 

trekken. Vanaf die streep moet het potlood horizontaal 

liggen en kan er gemeten worden. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://anjashobbyartikelen.nl/images/products/238.jpg&imgrefurl=http://anjashobbyartikelen.nl/product/show/238&usg=__MLva9sGzyUKXmd2OS0tpKGZrBcA=&h=480&w=640&sz=38&hl=nl&start=14&tbnid=QmWtODklLRL6aM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dliniaal%2B30%2Bcm%26imgtype%3Dphoto%26as_st%3Dy%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.creatievepuzzels.com/spel/speel1/images3/potlsol.jpg&imgrefurl=http://www.creatievepuzzels.com/spel/speel1/speel3/potlood7.htm&usg=__aK7Oms2FpqBiAlromb-qyE35HWI=&h=384&w=468&sz=17&hl=nl&start=53&tbnid=JnOr7pNWY2x8pM:&tbnh=105&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dpotlood%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D40
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Verwerking:  
Laat de leerlingen in groepjes van 2 de lengte van de 

potloden opmeten en dit alles noteren op werkblad 1 

achter de geschatte lengte. 

Laat daarna de lengte van de getekende stroken op 

werkblad 2 meten. Vraag voorafgaand weer hoe ze hier 

correct moeten meten. 

 

Afsluiting: 

Evalueer de les. Laat de geschatte lengte vergelijken met 

de gemeten lengte. 

Weten ze wat je zoal kunt meten in de praktijk van 

alledag en waarom het handig is om van iets de lengte te 

weten?  

 

Aandachtspunten Het is belangrijk dat ze eerst met hun lichaam hebben 

gemeten vanaf de nullijn zodat ze weten en voelen met 

hun lichaam hoe dat werkt. Denk hierbij aan starten 

vanaf een lijn bij het gooien van een bal. 

 

Differentiatie 

 

 
 
 
 

 
 

 

Makkelijker 

- zet met een watervaste rode stift een streep op de 

nullijn 

- teken in een bak, met een opstaande rand 

(bijvoorbeeld een oude houten puzzelplank waar 

de puzzelstukjes uit zijn gehaald), een meetlat 

waarbij de binnenkant van de puzzelplank de 

nullijn is. De leerlingen kunnen het potlood dan 

tegen de rand aanleggen op de meetlijn en zo de 

lengte bepalen. 

- laat bepalen of het potlood korter of langer is dan 

de ansichtkaart of een andere natuurlijke maat. 

 

Moeilijker 

- laat leerlingen in groepjes van 3 zelf bepalen hoe   

      je de lengte meet van een latje of potlood. 

- laat bepalen hoeveel centimeter de potloden  

      verschillen van elkaar. 

- laat latjes zagen van een bepaalde lengte 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

Past dit potlood in mijn etui? 

Potlood slijpen en meten 

Hoe lang en breed is deze plank? 

Meten van latjes, plankjes m.b.t. opdrachten voor   

houtbewerking 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.2college.nl/tech/begrippen/potlood.JPG&imgrefurl=http://www.2college.nl/tech/begrippen/potlood.htm&usg=__sK0OI9kBjsl2X4XCuc2m_bCZGNc=&h=198&w=262&sz=25&hl=nl&start=70&tbnid=uCvJcSu0YD070M:&tbnh=85&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dpotlood%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kadoomdehoek.nl/images/large/pot.jpg&imgrefurl=http://winkels.gaandigitaal.nl/index.php%3Fmain_page%3Dindex%26sort%3D20a%26page%3D3&usg=__-joIZRhP3SK7iSkS524Rqi9FooQ=&h=332&w=500&sz=49&hl=nl&start=80&tbnid=8RjA4GrgMa1rtM:&tbnh=86&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dpotlood%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.rtl.nl/huistuinkeuken/eigenhuisentuin/components/2007-2008/huis/images/13_zaag_8x7.jpg&imgrefurl=http://www.rtl.nl/(/huistuinkeuken/eigenhuisentuin/huis/)/huistuinkeuken/eigenhuisentuin/components/2007-2008/huis/articles/13_zagen.xml&usg=__ivRF0uXDaSLWXkCchbtHPVAINVc=&h=162&w=186&sz=8&hl=nl&start=30&tbnid=3rEXWUm9Mm2zOM:&tbnh=89&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3Dzaag%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.psvfanstore.nl/uploads/ARTICLES/articles/big/3/322_100_02062009_1548.jpg&imgrefurl=http://www.psvfanstore.nl/nl/fanartikelen/school-en-schrijfwaren/etui-psv-0910&usg=__Er2pqrV7XYcGWXLyvu9eBmfbQu8=&h=1500&w=1500&sz=161&hl=nl&start=78&tbnid=2GDlaqlS8RNkSM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Detui%26imgtype%3Dphoto%26as_st%3Dy%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
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        Werkblad 1: De lengte van potloden                            

 

 

Kleur 
 
 

Schatten Meten 

rood 
 

 

  

geel 

 
 

  

groen 
 

 

  

blauw 
 

 

  

oranje 

 
 

  

paars 
 

 

  

bruin 

 
 

  

rose 
 
 

  

zwart 
 

 

  

 
 

  
 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dho.nl/images/contentimages/Potloden.JPG&imgrefurl=http://www.dho.nl/artikel.php%3Faid%3D773&usg=__J1DJ_gURBwe1lzr8nIDZ3H7DrYo=&h=1200&w=1600&sz=776&hl=nl&start=3&tbnid=j-vkQf8E7TJ4nM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dpotloden%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Werkblad 2:  
Meet de lengte van de stroken en schrijf de lengte in centimeters achter de 
strook. 
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11. Op grote voet 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-9: lengte opmeten en benoemen m.b.v. 

standaardmaten (meters en/of centimeters) 

4.1_3.10 verschillende meetinstrumenten gebruiken 

(duimstok, rolmaat, liniaal, meetlint)  

 

Doel van de les 

 

De lengte opmeten van voeten en de lengtes vergelijken 

met elkaar. 

Besef dat naarmate de voet langer is, de schoenmaat ook 

groter is. 

 

Benodigdheden 

 

- kleine en grote schoenen in paren, waarin duidelijk 

de (europese) schoenmaat is vermeld. Neem 

schoenen met in elk geval alle maten die de 

leerlingen hebben. Neem schoenen uit de 

verkleedkist van de school of vraag collega's naar 

oude schoenen. 

- rolmaat  

- werkblad 1 : één werkblad per leerling     

(vergroten vanaf maat 41) 

- een bord met de namen van de leerlingen er op 

geschreven 

- facultatief werkblad 2 en 3 (bij de evaluatie) 

 

Korte samenvatting  De leerlingen bespreken met elkaar wat lengte van 

voeten en de maat van de schoen met elkaar te maken 

hebben. 

De leerlingen meten bij elkaar de lengte van hun voeten. 

Dat doen ze weer volgens de regels en drie 

aandachtspunten die eerder bij lichaamslengte zijn 

afgesproken De meetresultaten worden genoteerd in 

centimeters op een vel papier. Daarna worden er 

bijpassende schoenen gezocht. 

 

 

Organisatie De opdracht kan klassikaal of in een kleinere groep 

worden aangeboden. 

Laat de opdrachten in tweetallen uitvoeren. 

 

Activiteiten 

 

 

 

 

 
 

 

Introductie: 

Vertel een verhaal over een jongen die schoenen ging 

kopen in een winkel. Hij was echter vergeten wat zijn 

maat schoenen was. Hij vond dat stom van zichzelf en 

bedacht zomaar een fantasiemaat.  

Toen de winkeljuffrouw zijn maat vroeg, zei de jongen, 

daarom zomaar dat hij maat 37 had. De winkeljuf kwam 

met hele kleine schoenen aan, liet ze passen en zei dat de 

jongen zich misschien vergiste. De schoen was namelijk 

véél te klein. 

Ze vroeg hem of ze zijn maat mocht meten en haalde een 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://alien.punt.nl/upload/p50_Schoenen.JPG&imgrefurl=http://alien.punt.nl/index.php%3Fr%3D1%26id%3D352002%26tbl_archief%3D0&usg=__NeO2L7b1ejO85qxoNS57b0-codI=&h=387&w=515&sz=51&hl=nl&start=6&tbnid=aDhuvCy_CRAiKM:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dschoenen%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
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heel speciaal apparaat, achter uit de winkel.  

In veel winkels is er de mogelijkheid om direct de maat te 

bepalen. Vraag aan de leerlingen of ze dit al eens mee 

hebben gemaakt. 

Ze wist daarna precies wat hij nodig had, namelijk maat 

41. Met een paar mooie en goed passende schoenen ging 

hij de deur uit. 

 

Kern: 

Vraag aan de leerlingen naar hun ervaringen met 

schoenen kopen. 

Hebben ze ook wel eens te kleine of te grote schoenen 

gepast, kunnen ze er iets over vertellen?  

Stuur naar hoe het voelt als de schoenen te groot of te 

klein zijn (ruimte over, tenen zitten knel, de schoenen zijn 

niet lang genoeg of ze zijn te kort). 

Vraag de leerlingen hoe je nog meer de lengte van de 

voeten kunt meten. 

Richt het gesprek op het nauwkeurig meten van je voeten 

met een rolmaat, maar laat de leerlingen zoveel mogelijk 

zelf bedenken wat je nodig hebt om de voeten goed te 

kunnen meten. 

Laat een leerling haar/zijn voet op een vel papier zetten 

precies met de hiel tegen het streepje aan. Laat door een 

andere leerling een streepje zetten bij het 'einde' van de 

voet (spreek dat goed af). Gebruik tot schoenmaat 41 

werkblad 1 en maak een vergroting op A3 formaat van 

werkblad 1, wanneer iemand maat 41 of hoger heeft. 

Laat een andere leerling met een rolmaat de afstand 

meten. 

Schrijf de lengte van de voet en de naam van de leerling 

op het bord. 

 

Verwerking: 

Laat de leerlingen in tweetallen de voeten meten op 

werkblad 1 (vanaf schoenmaat 41vergroten, zie 

benodigdheden). 

Laat de lengtes in centimeters opschrijven op het bord 

achter hun naam. 

De leerlingen waarvan de maat al is genomen, mogen bij 

elkaar nog eens opmeten en kijken of het klopt. 

 

Afsluiting: 

Vergelijk de lengtes en laat een nieuwe lijst maken op het 

bord met de kortste voet bovenaan en de langste voet 

onderaan. 

Bespreek aan de hand van de meegenomen schoenen de 

maten van de schoenen en vraag of de leerlingen hun 

schoenmaat kennen. Als ze het niet weten probeer dan 

door het passen van bepaalde schoenen en maten de 

juiste schoenmaat te bepalen. Zet daarna deze 

schoenmaat achter de juiste naam in de geordende lijst 

met lengtes van de voeten. Probeer te richten op het 

verband tussen het oplopen van de lengte van de voeten 

en het oplopen van de schoenmaten. 

 

 

Aandachtspunten Bepaal samen met de leerlingen hoe je nauwkeurig vanaf 

een zelfde beginpunt moet meten (eerlijk) en bespreek 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.tutontourshop.nl/shop/images/Maten/voet.gif&imgrefurl=http://www.tutontourshop.nl/shop/index.php%3Fmain_page%3Dpage_2&usg=__rDZgqGD1opRWdXegV6LjVUn3y80=&h=95&w=133&sz=2&hl=nl&start=6&tbnid=FnBT-49dkgBZ1M:&tbnh=66&tbnw=92&prev=/images%3Fq%3Dschoenmaat%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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dat dat punt bij de 0 begint op de rolmaat. Soms staat die 

0 er niet op geschreven. 

De schoenmaat kan in een persoonlijk kledingboekje 

komen te staan waar de leerlingen handige gegevens 

verzamelen over bijvoorbeeld kledingmaten. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- de leerlingen kunnen de schoenmaten ook 'meten' 

met een zelfgemaakte liniaal waar de 

schoenmaten op staan, in plaats van centimeters. 

Je kiest dan alleen voor schoenmaten  

- laat de voeten omtrekken op gekleurd zacht plastic 

of imitatieleer en laat de omtrek uitknippen. Met 

deze zool kunnen ze kijken of het in een schoen 

past en kunnen ze de schoenmaat te weten komen  

- laat verschillende schoenen passen tot de juiste 

maat is gevonden en laat ze noteren wat de maat 

is die hun past 

 

Moeilijker: 

- laat werkblad 2 en 3 maken na bespreken van 

deze bladen 

- voetlengtes en maten: welke lengte hoort bij 

welke maat 

- werk met halve maten 

- voeg de Engelse maten toe die ook regelmatig te 

vinden zijn in de schoenenwinkel 

- speel een rollenspel met het opmeten en verkopen 

van sportschoenen bijvoorbeeld 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 
 

- groeicurve maken 

- hoge hakken: meten van  hoogte 

- maat van de sokken, 36-40/40-46, wat kies je? 

- voetstappen en afstand  

- binnen- en buitenmaat van een schoen 

- brede en smalle voeten  

- analoog aan lichaamslengte (les 21), schoenmaten 

in staafgrafiek zetten 

 
 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.atexpracticeproof.nl/foto/Schoenmaat.jpg&imgrefurl=http://www.atexpracticeproof.nl/pages/home.php%3Fid%3D1%26pagina_id%3D8&usg=__8Xo8N0wIxEYLyhGYL5Dc6bgvKAo=&h=137&w=179&sz=23&hl=nl&start=14&tbnid=eo3p3QCFrPA-JM:&tbnh=77&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dschoenmaat%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://media.dimi15.com/1/20040928-voeten.jpg&imgrefurl=http://dimi15.be/test/index.php%3Fitemid%3D635&usg=__94Vpz-HKWbe8CWjcqrbUQDIddi4=&h=333&w=400&sz=17&hl=nl&start=70&tbnid=bdDEzWIyErHYnM:&tbnh=103&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dschoenmaat%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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Werkblad 1:  
Vanaf ongeveer maat 41 op A3 vergroten als blijkt dat de voet niet op een A4 
past. Schrijf de naam van de leerling en de lengte van de voet op in centimeters. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze voet is van:  ............................................De voet is ................cm lang. 
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Werkblad 2 (facultatief): Het schatten en bepalen van de eigen schoenmaat. 
 

Naam 

 

Geschatte schoenmaat Schoenmaat 
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Werkblad 3 (facultatief):  
Laat de leerlingen met de gegevens op het bord en van werkblad 2 nog eens de 
lengtes noteren, maar dan van de kortste naar de langste voet en met de 

bijpassende schoenmaat van klein naar groot. 
 

Naam Lengte in centimeters Maat van de 
schoenen 
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Werkblad 4. Foto's voor het visueel maken van andere opdrachten. 
 

 

                             
 
 
 

                           
 
 
 

                            
 

                                    
 
 

                          

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.janroozen.nl/recourses/klompen/klompgeel.gif&imgrefurl=http://www.janroozen.nl/Klompen.html&usg=__mbeTUy7HZSss_BLNDXvq-esMQLs=&h=318&w=462&sz=59&hl=nl&start=102&tbnid=GAUJibJF2Vd7nM:&tbnh=88&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dschoenmaat%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.janroozen.nl/recourses/klompen/klompgeel.gif&imgrefurl=http://www.janroozen.nl/Klompen.html&usg=__mbeTUy7HZSss_BLNDXvq-esMQLs=&h=318&w=462&sz=59&hl=nl&start=102&tbnid=GAUJibJF2Vd7nM:&tbnh=88&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dschoenmaat%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.proximedia.com/catalogue/photos/237805_a.jpg&imgrefurl=http://www.msg-watersport.nl/webshop.asp%3Fcat%3D17714%26scat%3D25011&usg=__YbxAF2bFDMQmErWsIfe0f3EQ08o=&h=696&w=650&sz=63&hl=nl&start=66&tbnid=cNfa2zH_nSoH2M:&tbnh=139&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dschoenmaat%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dekitschfabriek.nl/images/spaanse-schoenen-roze-met-s.jpg&imgrefurl=http://www.dekitschfabriek.nl/main.php%3Fcat%3D*%2520FLAMENCOSCHOENEN&usg=__zCcU5RknDsjusi0smf2Nbed5488=&h=287&w=320&sz=20&hl=nl&start=4&tbnid=3NzyC37b_0quRM:&tbnh=106&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dschoenen%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kristopherdukes.com/images/Prada-shoes-flower-heels.gif&imgrefurl=http://www.kristopherdukes.com/category/prada/nl/&usg=__OYaxtorUPc5iCcR2vxgisCrFKMM=&h=372&w=275&sz=25&hl=nl&start=114&tbnid=6PTiHtBaE6fIFM:&tbnh=122&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dschoenen%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.freewebs.com/fifapro06/roda%2520jc%2520schoenen.jpg&imgrefurl=http://www.freewebs.com/fifapro06/tenue.htm&usg=__0vo4jjniHh8xlKcJorlhCGLMGPM=&h=288&w=288&sz=11&hl=nl&start=123&tbnid=ynvciToye6ZWZM:&tbnh=115&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dschoenen%26start%3D120%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://worldofkimmiejjjjj.web-log.nl/photos/uncategorized/2008/02/25/schoenen.jpg&imgrefurl=http://worldofkimmiejjjjj.web-log.nl/world_of_kimmiejjjjj/shopping/index.html&usg=__BBHb4CGx48t10aPTmEkYh8WNd9A=&h=480&w=640&sz=65&hl=nl&start=130&tbnid=3HyDIlUi8df6qM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dschoenen%26start%3D120%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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12. Teken een lijn van 23 cm 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4:  

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-9: lengte opmeten en benoemen m.b.v. 

standaardmaten (meters en/of centimeters) 

4.1_3.10 verschillende meetinstrumenten gebruiken 

(duimstok, rolmaat, liniaal, meetlint)  

 

Doel van de les 

 

Een rechte lijn langs een liniaal trekken van beginpunt 0 

tot een bepaalde afgesproken lengte. 

 

Benodigdheden 

 
 

- een liniaal voor iedere leerling 

- een digitaal bord 

- een liniaal en pen voor het (digi)bord 

- voor elke leerling werkblad 1 op A3-formaat 

  

Korte samenvatting  De leerlingen halen kennis op over het trekken van lijnen 

langs linialen en over het meten vanaf het 0 punt op de 

liniaal. Ze bepalen eerst het afgesproken punt (de lengte 

van de lijn) waar ze naar toe moeten en trekken dan een 

rechte lijn langs de liniaal.  

 

Organisatie De introductie en de kern: klassikaal bij het (digi)bord. 

Tijdens de verwerking: individueel.  

De afsluiting: in tweetallen. 

 

Activiteiten 

 

 0 

 l                           

 

 

 

 

 

 

                    

Introductie: 

Vertel dat u een lijntje wilt tekenen van 23 centimeter 

maar u weet niet goed hoe u dat het beste kunt 

aanpakken.  

Vraag de leerlingen om hulp. Hoe zouden zij het kunnen 

oplossen? 

Haal kennis op over het trekken van een rechte lijn langs 

een liniaal en het starten bij een nulpunt. 

Leg uit dat centimeter voor het gemak wordt afgekort tot 

cm. 

 

Kern: 

Laat één van de leerlingen aanwijzen waar u moet 

beginnen met de lijn en waar u moet stoppen. 

Maak er een komische act van door de liniaal naar 

beneden te drukken of achterom te kijken en een scheve 

lijn te maken. Betrek de leerlingen actief bij het proces en 

laat ze benoemen wat u moet doen. 

Laat enkele leerlingen een lijn van een bepaalde lengte 

trekken op het digibord en vraag de anderen om de 

gevraagde lengte op hun liniaal aan te wijzen en dit met 

elkaar te vergelijken. 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.2college.nl/tech/begrippen/potlood.JPG&imgrefurl=http://www.2college.nl/tech/begrippen/potlood.htm&usg=__sK0OI9kBjsl2X4XCuc2m_bCZGNc=&h=198&w=262&sz=25&hl=nl&start=68&tbnid=uCvJcSu0YD070M:&tbnh=85&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dpotlood%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.davidium.nl/media/meetlat_01.jpg&imgrefurl=http://www.davidium.nl/2006/04/24/eigen_gerechtigheid/&usg=__Yo3lUNIoxzofVmog-WUDgUMzFAY=&h=270&w=200&sz=17&hl=nl&start=6&tbnid=sCpjqptt_UW0qM:&tbnh=113&tbnw=84&prev=/images%3Fq%3Dmeetlat%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Verwerking: 

Laat de leerlingen individueel op werkblad 1 lijnen 

trekken met een potlood, vanaf de aangegeven punten en 

met de aangegeven lengtes. 

 

Afsluiting: 

Vraag de leerlingen om in tweetallen elkaars lijnen na te 

meten. Als het klopt kunnen ze een bepaald teken (v of 

krul) erachter zetten. 

 

Aandachtspunten Op het digibord meet u grotere lengtes en dit kan 

verwarrend zijn. Doe de introductie dan op papier in de 

kring met een gewone liniaal. 

 

Differentiatie 

 

 

 

Makkelijker 

- maak lijnen tot 10 centimeter 

- laat de lijnen trekken op hele dunne grijze 

onderlijntjes waar ze de liniaal op kunnen leggen 

- zet een watervast verticaal streepje bij de 0, dat 

geeft extra steun bij het vaststellen van het begin 

van de lijn 

- leer lengte schatten door referentiematen als de 

envelop, het A-4'tje en dergelijke 

 

 

Moeilijker 

- laat een lijn verlengen of verkorten 

- laat in tweetallen een lijn trekken van een 

bepaalde lengte door leerling A. Leerling B moet 

raden hoelang de lijn is.  

- laat verticale lijnen tekenen op horizontale lijnen, 

waarbij het eindgetal op de reeds getekende lijn 

valt 

 

           0 

         

 

 

           2 cm                                     bestaande lijn 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

Maak 'Mondriaan-achtige' ontwerpen op een vel papier 

met repen die op verschillende lengtes worden geknipt. 

Laat een spelveld maken met lijnen. 

Geef een opdracht om een lijn te verlengen met 10 

centimeter en vraag om de totale lengte op te meten. 

Een regenmeter maken met een doorzichtige plastic fles 

waarop met watervaste stift en liniaal een lijn wordt 

getrokken van 20 centimeter. Hierop worden alle 

centimeters met een grote streep en een getal 

aangegeven en halve centimeters oftewel 5 millimeter 

met een streepje aangegeven. 

 

Software 

 

www.kinderpleinen.nl: meten>tools voor het digibord om 

lijnen te trekken. 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bbc-hetoudeambacht.nl/2008/0308/afbeeldingen/lijnen-met-vouwbeen.jpg&imgrefurl=http://www.bbc-hetoudeambacht.nl/2008/0308/verslagen/verslag%2520maart.html&usg=__ZjujECGzmZcG-2LSxzZSPqpN5yI=&h=330&w=300&sz=28&hl=nl&start=8&um=1&tbnid=gN9ATghspi5v0M:&tbnh=119&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dlijn%2Btrekken%26hl%3Dnl%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nonplusultra.nl/productafbeeldingen/zoom/15674/tuin-basic-patent-regenmeter.jpg&imgrefurl=http://www.nonplusultra.nl/product/15674/patent-regenmeter/&usg=__yh6BL8b_-Th80-3o0w92pCnNNCY=&h=500&w=500&sz=29&hl=nl&start=49&um=1&tbnid=suoeYFvQrcRbnM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dregenmeter%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1
http://www.kinderpleinen.nl/
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Werkblad 1: Vergroot dit blad op A3 formaat 
  
Opdracht:  Trek een lijn van de aangegeven lengte vanaf de punt. 
 

 

12 cm   

 

      

 

 

        18 cm 

 

    

 

 

        23 cm 

    

     

 

 

         2  cm  

 

     

 

 

        29 cm 

    

     

 

 

 

        5 cm 

   

    

 

 

      11 cm 

   

    

 

 

      20 cm   

 

    

 

 

        6 cm 

   

    

 

 

      19 cm 
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13.  Een riem om je taille 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4. 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-9: lengte opmeten en benoemen m.b.v. 

standaardmaten (meters en/of centimeters) 

4.1_3.10 verschillende meetinstrumenten gebruiken 

(duimstok, rolmaat, liniaal, meetlint)  

 

Doel van de les 

 

Ontdekken dat riemen verschillende lengtes kunnen 

hebben en dat het handig is als je weet hoe lang de riem 

moet zijn die je nodig hebt. 

 

Benodigdheden 

 

– ongeveer 12 riemen van minimaal 3 verschillende 

lengtematen. Bevestig de maten aan de riemen 

met een post-it en de maat er op (bijvoorbeeld 85-

95-105, dit zijn de meest gangbare in de 

warenhuizen) of gebruik labels van werkblad 2 

– meetlat  

– meetlint 

– post-its 

– werkblad 1 voor de hele groep 

– werkblad 2 voor het eventueel maken van 

zelfgemaakte labels aan riemen 

– facultatief werkblad 3 voor het maken van 

werkbladen 

 

Korte samenvatting  Riemen worden gemeten en vergeleken. 

De omtrek van de taille wordt gemeten en er wordt 

bepaald welke passende riem je kunt kopen. 

Er wordt gekeken naar de functie van de gaatjes en de 

gesp die dienen om de riem korter te maken. 

 

Organisatie Klassikaal in de kring.  

Het opmeten van de taille wordt in tweetallen gedaan. 

 

Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Leg de riemen op een tafel en laat de leerlingen de 

riemen vergelijken. Wat valt de leerlingen op? 

Hoe weten ze welke riem het kortste of het langste is? 

Kijk of de leerlingen zelf bedenken hoe ze daar achter 

kunnen komen.  

Ze kunnen de riemen bijvoorbeeld naast elkaar leggen, 

maar leggen ze de riemen dan vanaf het zelfde 

beginpunt? Of gaan ze meten met een rolmaat of een 

meetlat? 

 

Kern: 

Pak een riem waarvan je weet dat die te kort voor je is en 

doe alsof je die riem graag wil passen. Laat zien wat er 

gebeurt en stel verbaasd vast dat de riem niet past. Is de 

riem te groot of te klein? Hoe weet je welke riem je nodig 

hebt? Laat de leerlingen oplossingen bedenken. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.touchofstyle.nl/riem4bruin.JPG&imgrefurl=http://www.touchofstyle.nl/verkoop%25201%2520riemen.htm&usg=__gTxylJWSsaMoqT3qMalnz9F1XVc=&h=480&w=640&sz=134&hl=nl&start=110&tbnid=QyQ2JGLdKik89M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dtaille%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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Waar zit je taille? 

 

 

Vraag één van de leerlingen of ze kunnen schatten welke 

riem op tafel om hun taille past. Laat de riem passen. 

Vraag of het klopt met de schatting die ze maakten. 

Past die riem ook bij een andere leerling? 

Laat de leerlingen ontdekken dat de ene persoon een 

grotere taille-omtrek heeft dan de andere persoon.  

Het is belangrijk dat de relatie tussen de omtrek van de 

taille en de lengte van de riem gelegd wordt. Benoem 

omtrek en taille. Vergelijk het begrip omtrek met het 

omtrekken van een touwtje om iets heen (zie ook les 7: 

Juf Marja gaat trouwen). 

 

Verwerking: 

Hoe weet je welke riem je nodig hebt, als je in een winkel 

bij het rek vol met riemen staat? 

Sommige leerlingen komen op het slimme idee om 

gewoon pragmatisch te gaan passen en dat is natuurlijk 

prima.  

Laat enkele riemen met kaartjes zien waarop de lengte 

van de riem staat (90-100-120). Vraag wat het betekent. 

Vertel de leerlingen dat het handig is als ze weten welke 

riem bij hun taille past omdat in de winkel deze kaartjes 

aan de riemen hangen. Op die kaartjes staat bijvoorbeeld 

85 of 95 of 105 centimeter. Deze maten staan voor de 

taille-omtrek. Als ze weten welke maat ze hebben, 

hoeven ze niet meer elke riem te passen, voor ze een 

definitieve keuze maken bij het kopen. 

 

Hoe weet de leerling nu welke maat riem hij/zij moet 

kopen? 

Leggen ze de relatie tussen de maat op het kaartje en 

omtrek van de taille? Weten ze wat omtrek is? 

Vraag aan de leerlingen hoe ze elkaar op de handigste 

manier kunnen opmeten en laat de maat noteren op 

werkblad 1. Leg dit werkblad op een centrale plek en laat 

de leerlingen in tweetallen elkaar opmeten en de omtrek 

noteren op werkblad 1. 

Daarbij spelen drie zaken een rol die leerlingen wellicht 

wel weten maar die ook expliciet bewust gemaakt moeten 

worden.  Bespreek waarom deze punten belangrijk zijn. 

1. Meten begint vanaf nul. 

2. Waar zit precies de taille, het middel?  

3. Allemaal de buik niet of juist wel inhouden. 

Laat ook goed zien waar de opgemeten lengte (omtrek) 

met een meetlint eindigt. 

 

Afsluiting: 

Bespreek de ervaringen en laat de leerlingen vertellen 

hoe ze gemeten hebben en wat het resultaat was. Kijk 

samen of de metingen kloppen met de verwerking op de 

werkbladen. 

Bespreek met de leerlingen waar de gaatjes toe dienen 

en waarom er meerdere gaatjes in een riem zitten. 

 

Aandachtspunten Maak met de leerlingen een kledingboekje, waarin ze 

deze maat en ook andere kleding- en schoenmaten 

kunnen noteren en bijhouden, zodat ze deze informatie 

kunnen gebruiken als ze naar de winkel gaan. 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.natural-lifes.nl/images/taille.jpg&imgrefurl=http://www.natural-lifes.nl/ervaringen.html&usg=__nJ6K_0AY02HhwcGZkC_t3z-QGJ0=&h=246&w=325&sz=9&hl=nl&start=1&tbnid=9ZsBSZLhXuA50M:&tbnh=89&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dtaille%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Differentiatie 

 

 

 

Makkelijker 

– Laat de leerlingen schatten, passen en vergelijken 

zonder te meten in centimeters. 

– Maak met een touwtje de natuurlijke maat voor de 

riem op maat (touw moet even lang zijn als de 

lengte vanaf de gesp tot de gaatjes). 

– Haal bij een woonboulevard/meubelwinkel 

papieren meetlinten en laat ze afknippen op de 

juiste maat voor een riem.  

 

Moeilijker 

– Laat de leerlingen schatten hoe lang hun taille-

omtrek is in centimeters en laat dit checken. 

– Laat bepalen hoeveel langer een riem meestal 

moet zijn ten opzichte van de omtrek van de taille. 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 
 

Hoe lang moeten heupriemen zijn? 

Hoe breed kan een riem zijn, als de lussen van de broek 

of rok een bepaalde breedte hebben (begrippen als lengte 

en breedte)? 

 

 

  

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vliegerop.nl/img/producten/mr.%2520babache%2520diabolo%2520touw%2520performance%2520160cm.jpg&imgrefurl=http://surf-in-jongleer-zone.skynetblogs.be/post/5711344/diabolo-accessoires-&usg=__diHULZpZnx0avD7xLNf6F8B596k=&h=530&w=600&sz=25&hl=nl&start=39&tbnid=Xxj7DnkP2bUFrM:&tbnh=119&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dtouw%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mooiemerken.nl/images/producten/px200/13BL_JB_58p0122_010_V1.gif&imgrefurl=http://www.kinder-trends.nl/mooiemerken-2.htm&usg=__dfhshniYyHVagzs4ncyRhFW2Axg=&h=200&w=200&sz=12&hl=nl&start=46&tbnid=EicsuNJtANLtIM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dtailleband%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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Werkblad 1: De omtrek van de taille en de lengte van de riem.     

 

Naam van de leerling Omtrek van de 
taille 

De maat van de riem 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://users.skynet.be/taal/pictos/RIEM.jpg&imgrefurl=http://users.skynet.be/taal/pictos/Page.html&usg=__z_JFyDqHP6vITe4wKgNvSKFs33w=&h=409&w=409&sz=31&hl=nl&start=1&tbnid=aVrJ5OCdPJx9vM:&tbnh=125&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Driem%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Werkblad 2: Labels, te gebruiken voor de maten van de riemen. 
 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 90 

 95 

100 
105 

85 

110 
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Werkblad 3:  
Tailles, heupen en riemen, illustraties om zelf werkbladen te visualiseren. 
 

 

                                                                 
 
 

                                                   
 
 
 

                                                
 
 
 

                                                  
 
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/8935Taille46a68CORSETcoutil_satin_mastic_broche_pois_dune_tres_jolie_forme.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:8935Taille46a68CORSETcoutil_satin_mastic_broche_pois_dune_tres_jolie_forme.png&usg=__W_C1tJ-PC4trJjSNOIAVb3lnZas=&h=3072&w=1673&sz=2926&hl=nl&start=229&tbnid=x6ckh5fr2sCvCM:&tbnh=150&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Dtaille%26start%3D220%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.resocard-diet.com/slank1.jpg&imgrefurl=http://www.resocard-diet.com/resocard-slim.html&usg=__qgLQiTQNlyCGjh6UrCdQVO5e2vc=&h=400&w=484&sz=32&hl=nl&start=1&tbnid=VzTID7PYgwqu6M:&tbnh=107&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dslank%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.blokjesspeelgoed.nl/Non%2520merkkleding%2520jongens/jongensjeans%2520donker%2520riem.jpg&imgrefurl=http://www.blokjesspeelgoed.nl/jongenskleding.htm&usg=__cF3EDRLrgHjQ2Xqmd_7qZoyFphY=&h=500&w=375&sz=35&hl=nl&start=60&tbnid=HZTNgFT0CN-NPM:&tbnh=130&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Driem%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.smadatrading.nl/images/Riem%2520rasta.JPG&imgrefurl=http://www.smadatrading.nl/index.php%3FcPath%3D129_67&usg=__wjKNikeEYsY_XHZtKh_QWUlItA8=&h=550&w=550&sz=137&hl=nl&start=28&tbnid=flRc7ZYMXmfr0M:&tbnh=133&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Driem%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.tamboerke.nl/pic/riem%2520goed.JPG&imgrefurl=http://www.tamboerke.nl/overons/index.htm&usg=__bVsPh1Bs54mYth--pawc3ZLvu2Q=&h=322&w=359&sz=16&hl=nl&start=20&tbnid=DXbx7_qXHNAb3M:&tbnh=109&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Driem%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hetbroekenpaleis.nl/shop/images/riem.jpg&imgrefurl=http://www.hetbroekenpaleis.nl/shop/index.php&usg=__uSETflKZMs9EYXaHWg8v0c2YKpM=&h=450&w=300&sz=61&hl=nl&start=59&tbnid=Uc6DBSBhqhFZuM:&tbnh=127&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3Driem%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.shop55.nl/images/riem_0996.jpg&imgrefurl=http://www.bloggen.be/lissiebritteke/archief.php%3FID%3D18&usg=__1eFGRgqrPNQlLyzp-YcmFqewSXU=&h=400&w=400&sz=119&hl=nl&start=4&tbnid=iMU6tywvVvLJrM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Driem%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.benikdik.nl/images/dik_02.jpg&imgrefurl=http://www.benikdik.nl/&usg=__kwFu6GnPQzHQfoEQdH95iCiumA0=&h=492&w=459&sz=103&hl=nl&start=4&tbnid=w9T9NxL6T1liQM:&tbnh=130&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Ddik%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.fishing4u.nl/shop/N_xp6_Memo_2.jpg&imgrefurl=http://www.fishing4u.nl/shop/Verwarmde_kleding_N_xp_6.html&usg=__NTjcL1lYWkWz9hqiixqe3tQ7bEo=&h=196&w=195&sz=10&hl=nl&start=5&tbnid=KnzIWnoG6UJwYM:&tbnh=104&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Domtrek%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.wb-fournituren.com/wim2/images/leder%2520riem.jpg&imgrefurl=http://www.wb-fournituren.com/wim2/index.php%3Fmain_page%3Dproduct_info%26products_id%3D62&usg=__XVF-6hnqYdsz534X4LlyOkrIpF8=&h=488&w=756&sz=39&hl=nl&start=96&tbnid=cDg41ahfmTJ4gM:&tbnh=92&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3Driem%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.wb-fournituren.com/wim2/images/leder%2520riem.jpg&imgrefurl=http://www.wb-fournituren.com/wim2/index.php%3Fmain_page%3Dproduct_info%26products_id%3D62&usg=__XVF-6hnqYdsz534X4LlyOkrIpF8=&h=488&w=756&sz=39&hl=nl&start=96&tbnid=cDg41ahfmTJ4gM:&tbnh=92&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3Driem%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.newbridges.nl/pics/meetlint.jpg&imgrefurl=http://www.newbridges.nl/nl/content.html%3Fi%3Ds12&usg=__YdyLDxCQ7FtfygKTgeJDKjZP-WQ=&h=220&w=200&sz=12&hl=nl&start=18&tbnid=i3o-8rc3aTNqjM:&tbnh=107&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dmeetlint%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://image01.otto.de/pool/format_hv_ea_2/1984009.jpg&imgrefurl=http://www.heine-shop.nl/Jeansrok/an020800X-sh7072150sp4589267-Bundle/HeineNL&usg=__z9k1qcykAYONaCttw73C2_N51kY=&h=336&w=252&sz=10&hl=nl&start=104&tbnid=L233RhjUpL9lQM:&tbnh=119&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Dceintuur%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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14. Lichaamslengte 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

  

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-9: lengte opmeten en benoemen m.b.v. 

standaardmaten (meters en/of centimeters) 

1.2.9 hoeveelheden aan getallen tot en met 200 

koppelen in reële situaties (beperkt tot de context van 

geld en meten) 

1.3.9 hoeveelheden tot 200 vergelijken in context van 

geld en meten  

2.3.9 getallen tot en met 200 herkennen, benoemen en 

schrijven 

2.3.9 de positie van de getallen tot en met 200 op de 

getallenlijn ten opzichte van elkaar 

 

Doel van de les 

 

 

 

Meten lichaamslengte 

Aflezen meetresultaat 

Vergelijken meetresultaten  

Benodigdheden 

 

- een paspoort 

- een meetlint (rolmaat) 

- een gladde muur waarop je met potlood kunt strepen 

en uitgummen of een papier aan de muur waarop  

gestreept kan worden. Of gebruik een paal of   

indien aanwezig, een meetinstrument van de  

schoolarts 

- potlood 

- post-its 

 

Korte samenvatting  De leerlingen bespreken met elkaar waarom het nodig is 

om te weten hoe lang je bent. 

De leerlingen meten bij elkaar de lengte op. Om de 

beurt staan ze met de rug tegen de muur en laten de 

lengte afstrepen boven hun hoofd. De meetresultaten 

worden genoteerd in centimeters.  

 

Organisatie Klassikaal  

 

Activiteiten 

 

 
 
 

Introductie: 

Laat je paspoort zien en bespreek wat er te lezen staat 

bij de persoonsgegevens, m.n. bij het kopje lengte en 

wat dat betekent. Misschien kan het vergeleken worden 

met het paspoort of persoonsbewijs van één van de 

leerlingen. 

Vraag aan de leerlingen waarom dit in een paspoort 

moet staan.  

Ook bij het programma 'Opsporing verzocht' en tijdens 

politieberichten hoor je wel eens over de lengte van een 

persoon. Als de leerlingen dit soort programma's 

kennen, is het misschien aardig om dit als startmoment 

te nemen. Bespreek met de leerlingen waarom het 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.weststrategroep.nl/images/stories/maatmannetje.jpg&imgrefurl=http://www.weststrategroep.nl/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D11%26Itemid%3D22&usg=__RlGA8_9GMO4fmjHDw1Qo8TI6FOI=&h=835&w=875&sz=121&hl=nl&start=18&tbnid=Cg-Zp6GMHJIvtM:&tbnh=139&tbnw=146&prev=/images%3Fq%3Dlengte%2Bmeten%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.docukit.nl/inhoud/in96-2.jpg&imgrefurl=http://www.docukit.nl/inhoud/docukit.asp%3Fnummer%3DIN96%26opmaak%3Dextern&usg=__GoaBuXV3WX3Cz2GDLo_RBuUwCSk=&h=457&w=400&sz=138&hl=nl&start=2&tbnid=SfouKDwMxb6fYM:&tbnh=128&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dlange%2Bmensen%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
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Even groot? 

 
 
 
 
 

 

handig is om te weten hoe lang je bent.  

 

Kern:  

Vraag de leerlingen of ze weten wat hun eigen lengte is 

en hoe ze elkaar op een handige manier kunnen 

opmeten. Laat ze voordoen hoe je iemands lengte meet.  

Let goed op: soms weten leerlingen onbewust hoe iets 

werkt, maar is het goed om ze daar extra bewust van te 

maken. Zo wordt onbewuste kennis meer expliciet. 

Bijvoorbeeld:  

1. Meten begint vanaf de grond op blote voeten. 

2. Het meten langs een getekende meetlat op de 

muur of met de rolmaat of de duimstok, moet 

'recht' gebeuren, ze moeten niet krom staan, 

maar met de rug tegen muur. Dit verschil kan 

uitgeprobeerd worden. 

3. Hoofd recht en horizontaal (liniaal of plankje 

horizontaal er boven, zie plaatje). 

Vraag een paar leerlingen om elkaar op te meten, zoals 

is afgesproken. De andere leerlingen kijken en 

controleren of het op de juiste manier gebeurt. 

Laat de lengtes eerst schatten en daarna opmeten op de 

manier zoals boven beschreven. 

Laat de lengtes in centimeters op het bord schrijven. 

Maak leerlingen bewust van deze punten zodat ze 

'eerlijk' kunnen meten (en vergelijken). 

 

Verwerking:  

Laat alle leerlingen één voor één meten door steeds een 

andere leerling. Laat de lengte noteren door streepjes 

op de muur of het papier aan de muur te zetten en de 

naam op een post-it erbij te plakken. 

 

Afsluiting:  

Maak met de groep in de klas een rij van klein naar 

groot door de post-its af te lezen. 

Vraag aan de kleinste leerling om de rij te bekijken of er 

goed gemeten is. 

 

Aandachtspunten De aandachtspunten m.b.t. het nauwkeurig meten vanaf 

een zelfde beginpunt, komen op allerlei manieren terug 

tijdens de lessen over meten.  

 

Differentiatie 

 

 

 

Makkelijker 

- laat stroken knippen die evenlang zijn als de 

individuele leerlingen. Geef ieder een eigen kleur 

reep of zet de naam erop. Vraag de leerlingen 

groepjes te maken van ongeveer dezelfde lengte 

of laat ze de repen van kort naar lang leggen. 

Controleer het dan door de leerlingen achter 

elkaar in die volgorde te laten staan en kijk of 

het klopt. 

 

Moeilijker 

- laat de leerlingen in groepjes van twee meten 

- laat lengtes opschrijven in meter en centimeters 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://schoolbieb.bibliotheek.nl/uploadedImages/images/vakken/5879.jpg&imgrefurl=http://schoolbieb.bibliotheek.nl/basisschool_doelgroep/groep_7_en_8__40_onderwijsniveaus_41_/rekenen/van_alles_wat&h=1203&w=800&sz=219&hl=nl&start=47&usg=__wJdPWsSBQKg5NoZE2iiJ4SO7_z4=&tbnid=4MMXAsAa33vpoM:&tbnh=150&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dlengtematen%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.spirxpert.com/spirxpertnl/bitmaps/lengtenl.jpg&imgrefurl=http://www.spirxpert.com/spirxpertnl/technical10nl.htm&h=302&w=300&sz=22&hl=nl&start=2&usg=__cuW5G_VqiejIkYTzxA4Aq3L1mq4=&tbnid=LvqY28cs5aGVrM:&tbnh=116&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dlengte%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.eurofysica.nl/images/upload/OntdekZelf/401098%2520lichaam%2520hoogte%2520meter2.jpg&imgrefurl=http://www.eurofysica.nl/arachna.aspx%3Fid%3D1003%26lng%3D3&usg=__mh8XOR13O3gb_ayYf2kzbAPY8Cg=&h=415&w=300&sz=26&hl=nl&start=4&tbnid=upHFmQiqUAAmoM:&tbnh=125&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dlengte%2Bmeten%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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- laat de leerlingen de gegevens op een andere 

manier noteren, bijvoorbeeld in een tabel, zodat 

ze in één keer kunnen aflezen, hoe groot ze zijn 

als individu en als groep 

 

Vervolgactiviteiten 

 

De lengte van je matras/bed, deur 

De lengte van je benen en de stoel/bank die je nodig 

hebt om goed te zitten (kniehoogte) 
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15. Lengte en breedte 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-11: begrippen lengte, breedte, hoogte, diepte, 

dikte en omtrek en in de juiste context gebruiken 

 

Doel van de les 

 

Kennismaken met de lengte en breedte van een 

oppervlak. 

Herkennen en benoemen dat de langste zijde de lengte is 

en dat de kortere zijde de breedte is. 

 

Benodigdheden 

 

- Voor elke twee leerlingen werkblad 1 

- Maak een meetpakket: 

Triplex of kartonnen dunne plankjes /plaatjes van 

diverse afmetingen. Zorg in elk geval dat het 

dunne plankjes of plaatjes zijn. Maak een pakket 

van 12 rechthoekige plankjes of platen karton 

(gesneden uit kartonnen dozen met een 

kartelmes), met verschillende lengtes en breedtes 

in centimeters, tot een maximum van 30 

centimeter. Geef elke plank/plaat een nummer (1 

tot 12). 

      

Korte samenvatting  De groep oefent met triplex plankjes of kartonnen 

plaatjes wat lengte en breedte is. Ze meten en noteren de 

lengte en breedte in centimeters. 

 

Organisatie Klassikaal tijdens de introductie, kern en afsluiting. 

Het werkblad wordt in drietallen gemaakt. 

 

Activiteiten 

 

 

Introductie: 

Leg een rechthoekig plankje/plaatje op een tafel in het 

midden van de kring. 

Haal kennis op over lang en kort en over het inschatten 

van hoe lang iets is. 

Weten de leerlingen welke zijde van de plank/plaat langer 

is? 

Zien ze dat 2 zijden even lang zijn en dat de andere 2 

zijden ook een zelfde lengte hebben?  

Stel ze voor dat ze een plank moeten kopen en de 

verkoper moeten vertellen wat voor een plank ze willen 

hebben. Hoe leggen ze dat uit? 

 

Kern: 

Laat een plank/plaat zien en vraag aan de leerlingen 

welke kant het langste is en vertel de leerlingen, 

voorzover ze het zelf al niet benoemd hebben, dat de 

mensen hebben afgesproken dat ze dat de lengte 

noemen. 

Vraag de leerlingen of ze weten hoe je de andere zijde 

noemt. 

Vertel de leerlingen dat ze vandaag gaan oefenen wat de 

lengte en de breedte is van een plank/plaat. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.schoolplaten.com/nl-kleurplaat-kleurplaten-foto-houten-planken-p8798.jpg&imgrefurl=http://www.schoolplaten.com/nl-kleurplaat-kleurplaten-foto-houten-planken-i8798.html&usg=__dwWLZsIBMsVVY9IdV8ayjiAw0C4=&h=875&w=620&sz=43&hl=nl&start=3&tbnid=gW342Q1UWPYtFM:&tbnh=146&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dplanken%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.rcworld.nl/images/P/BerkenTriplex.jpg&imgrefurl=http://www.rcworld.nl/product.php%3Fproductid%3D1656%26cat%3D199%26bestseller%3DY&usg=__4aNr_LfOIqm56S-dAtY-0qoam_8=&h=300&w=400&sz=27&hl=nl&start=12&um=1&tbnid=gXnR_r4kCpnlOM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dtriplex%2Bplaatjes%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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Verwerking: 

Vraag de leerling hoe ze de breedte en lengte kunnen 

opmeten. 

Kom terug op voorkennis m.b.t. meten vanaf het nulpunt. 

Laat de leerlingen in groepjes van 3 leerlingen werken.  

Geef alle groepjes een rolmaat of een liniaal. 

Geef elk groepje 3 planken/platen. 

Laat ze de plankjes/plaatjes opmeten en de lengte en de 

breedte noteren achter het juiste nummer op het 

werkblad. 

Vraag ze om de planken/platen onderling te ruilen totdat 

ze alles genoteerd hebben op het werkblad. 

 

Afsluiting:  

Evalueer na afloop hoe ze de opdracht hebben gedaan en 

wat ze ervaren hebben. Bekijk samen de resultaten. 

Laat enkele voorwerpen uit de klas op de tafel leggen en 

vraag of ze de lengte en de breedte van het voorwerp 

kunnen aanwijzen. 

 

Aandachtspunten Meerdere leerlingen werken met deze begrippen tijdens 

hun stage en tijdens de lessen houtbewerking. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker 

- zet met een watervaste stift een streep op de 

nullijn 

- gebruik alleen een rolmaat  

- koppel breedte aan kortste en lengte aan langste 

en oefen deze begrippen eerst met allerlei platen 

of stroken papier.  

- markeer de planken/platen met een kleur of letter 

om verwarring te voorkomen met de lengte in 

centimeters. 

Moeilijker 

- laat leerlingen in groepjes van 3 meten met een 

liniaal 

- laat de plankjes overtrekken op papier en daarna 

de lengte en breedte bepalen 

- sorteren op breedte: alle platen met de breedte 

naar voren leggen, van breedste naar smalste 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

Het opmeten van rechthoekige voorwerpen in de school 

Het opmeten van een raam 

Het maken van een schilderijlijst 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.klimopschool.net/Klimopplaza/640-690%2520Techniek%2520en%2520vervoer/697%2520Klussen%2520in%2520en%2520om%2520het%2520huis/afbeeldingen/rolmaat.jpg&imgrefurl=http://www.klimopschool.net/Klimopplaza/640-690%2520Techniek%2520en%2520vervoer/697%2520Klussen%2520in%2520en%2520om%2520het%2520huis/697%2520Klussen%2520in%2520en%2520om%2520het%2520huis.htm&usg=___wTUJ7lnOg-JI41epN9j3D_ebvk=&h=196&w=262&sz=10&hl=nl&start=4&tbnid=7HDVHZEK1hp_fM:&tbnh=84&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Drolmaat%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.knutselhuis.nl/images/krs_117143_2002s.jpg&imgrefurl=http://www.knutselhuis.nl/index.php%3FcPath%3D2147483647&usg=__j3x27pf4mirgPz4nZqiGh2L-BXM=&h=457&w=360&sz=13&hl=nl&start=5&tbnid=tNK1w_tNa_KQrM:&tbnh=128&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dlijst%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Werkblad1:  Noteer lengte en breedte in centimeters.  
  Let op de nummers van de plaatjes/planken. 
 

Nummer  
 

Lengte Breedte 

  
    1 
 

  

 
    2 
 

  

 
    3 
 

  

 
    4 
 

  

 
    5 
 

  

 
    6 
 

  

 
    7 
 

  

 
    8 
 

  

 
    9 
 

  

 
  10 
 

  

 
  11 

 

  

 
  12 
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16. De riem is lang en breed 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4:  

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

  

Leerstofonderdeel 

 
4.1_3.10 verschillende meetinstrumenten gebruiken 

(duimstok, rolmaat, liniaal, meetlint)  

4-1_3-11: begrippen lengte, breedte, hoogte, diepte, 

dikte en omtrek en in de juiste context gebruiken 

 

Doel van de les 

 

Begrippen lengte en breedte toepassen bij riemen. Lengte 

en breedte van een riem meten in centimeters met een 

zelfgekozen geschikt meetinstrument. De riemen ordenen 

op lengte en breedte. 

 

Benodigdheden 

 

- riemen van allerlei breedtes en lengtes 

- een waslijn 

- een rolmaat, een meetlint, een liniaal 

- post-its 

  

Korte samenvatting  De leerlingen meten de lengte en de breedte van riemen 

en ordenen de riemen op verschillende manieren. 

 

Organisatie Klassikaal.  

Individueel tijdens de verwerking. 

 

Activiteiten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Laat verschillende riemen zien. Haal kennis op over de 

lengte van riemen uit een vorige les. 

Vraag de leerlingen om iets te vertellen over de uiterlijke 

kenmerken van de riemen en vraag ze om een ordening 

aan te brengen. 

Leggen ze riemen op kleur, op lengte of breedte? Geef 

suggesties maar laat ze vooral zelf ontdekken wat 

mogelijk is. 

 

Kern:  

Laat de leerlingen verschillende ordeningen uitproberen 

en benoemen. Stuur dan in de richting van het benoemen 

van de zijden van een riem. Vraag hoe je de kortere zijde 

van een riem noemt. 

Laat bij verschillende riemen de breedte en de lengte 

aanwijzen en benoemen. 

Laat ook de begrippen breder en smaller aan de orde 

komen door de breedte van de riemen te vergelijken en 

verschillen te benoemen. 

Vraag de leerlingen hoe ze kunnen meten hoe breed een 

riem is en welk meetinstrument ze daarvoor nodig 

hebben. 

Er zijn meerdere keuzes mogelijk, maar probeer samen 

uit wat handig is in gebruik. 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.treehugger.com/post-it-notes.jpg&imgrefurl=http://www.treehugger.com/2008/06/08-week/&usg=__y62l4lEqCwRaN6fmgK8Nre91bl8=&h=298&w=468&sz=31&hl=nl&start=15&tbnid=kKyMV7DXfqbTiM:&tbnh=82&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dpost%2Bit%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://static.getseoshop.com/image/000000000086477/800x800x3/kampara-riemen-60103-brede-riem-bruin-donker-grijs.jpg&imgrefurl=http://www.mooieriemen.nl/nl/kampara-riemen-60103-brede-riem-bruin-donker-grijs.html&usg=__fIDVQWd9u81-QzUo9yExdMSNWgE=&h=498&w=800&sz=30&hl=nl&start=4&tbnid=tZLfkAjanof9XM:&tbnh=89&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dbrede%2Briem%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Verwerking: 

Vraag de leerlingen om de lengte (l) en de breedte (b) 

van de genummerde riemen te meten en te noteren op 

een post-it. 

 

Afsluiting:  

Laat de riemen op twee verschillende manieren aan de 

waslijn hangen. Eerst van kort naar lang. Daarna van 

smal naar breed. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker 

- het begrip breed alleen oefenen 

- de breedste riem zoeken, door steeds per twee 

riemen een keuze te maken tot de breedste 

gevonden is 

- de riem in de breedte vergelijken met een vinger 

of met de breedte van de hand 

 

Moeilijker 

- meten in centimeters en millimeters 

 

Vervolgactiviteiten 

 

Kan de tafel door de deur? (breedte van deur en tafel) 

In de lengte of de breedte hangen/leggen. 

Lengte en breedte van een sjaal. 

Lengte en breedte van een tafellaken. 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.tamboerke.nl/pic/riem%2520goed.JPG&imgrefurl=http://www.tamboerke.nl/overons/index.htm&usg=__bVsPh1Bs54mYth--pawc3ZLvu2Q=&h=322&w=359&sz=16&hl=nl&start=2&tbnid=DXbx7_qXHNAb3M:&tbnh=109&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dbrede%2Briem%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.lisonstyling.be/blog/wp-content/uploads/ceintuur.jpg&imgrefurl=http://www.lisonstyling.be/blog/%3Fcat%3D10&usg=__kdxZRgD6V_XXA5ctMO6oUueiz0I=&h=300&w=300&sz=7&hl=nl&start=72&tbnid=c_Oy_LBXSyg7cM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dceintuur%26gbv%3D2%26ndsp%3D15%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.styletoday.nl/wp-content/uploads/2008/11/sjaal1.jpg&imgrefurl=http://www.styletoday.nl/2008/11/27/mulberry-accessoires/&usg=__AIWUYf0EU3FlU5M23up1I6UfpEk=&h=278&w=280&sz=43&hl=nl&start=41&tbnid=kB9QKw6WAI7PLM:&tbnh=113&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dsjaal%26gbv%3D2%26ndsp%3D15%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D30


© Rekenboog.zml, Lengte meten, april 2011  63 

 

17. Lengte, breedte en dikte 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4:  

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-11: begrippen lengte, breedte, hoogte, diepte, 

dikte en omtrek en in de juiste context gebruiken 

 

Doel van de les 

 

Verdere verkenning en oefening van de lengte, breedte 

en dikte bij het opmeten van een boek.  

Ze leren dat de langste zijde de lengte is en dat de 

kortere zijde de breedte is. 

Ze leren dat de andere maat de dikte genoemd wordt. 

 

Benodigdheden 

 

- boeken van diverse afmetingen  

- geef elk boek een nummer 

- voor elke twee leerlingen werkblad 1 

  

Korte samenvatting  Het leren herkennen en benoemen van lengte, breedte, 

dikte wordt geoefend met behulp van grote, kleine, dikke 

en dunne boeken. 

 

Organisatie Klassikaal (in de kring) 

De verwerking in tweetallen  

 

Activiteiten 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie: 

Leg twee boeken op de tafel in de kring: een klein dik 

boek en een groot dun boek. 

Haal kennis op over lang en kort en over het inschatten 

van hoe lang iets is: 

Weten de leerlingen welke zijde van het boek langer is 

en welk boek het langste is? 

Zien ze dat twee zijden van een boek evenlang zijn en 

dat de andere twee zijden ook een zelfde lengte hebben? 

Laat ze vergelijken door de boeken naast of op elkaar te 

leggen.  

Vraag ze uit te leggen welke van de twee verschillende 

zijden de lengte wordt genoemd?  

Leggen ze verband tussen het woord lengte en langste 

zijde? 

Vraag de leerlingen of ze weten hoe je de andere zijde 

noemt (de breedte). 

 

Kern: 

Leg nu twee even grote boeken qua lengte en breedte 

neer maar met verschillende diktes.  

Laat de leerlingen vertellen wat ze zien. 

Vraag de leerlingen of dat stukje van het boek (wijs de 

dikte aan) ook een naam heeft. Als de leerlingen deze 

zijde de hoogte noemen, is dat ook correct. Je kunt dit 

samen overleggen en aangeven dat men heeft 

afgesproken dat bij bijvoorbeeld boeken en planken dit 

dikte wordt genoemd. 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hszuyd.nl/files/usr_2035511gamelkoorn/Maart%25202009/boeken1.jpg&imgrefurl=http://www.hszuyd.nl/index.jsp%3Fnews%3D65464%26archive%3Dtrue&usg=__PZx8fbdYyvxfodv3OypmJEDk1hg=&h=480&w=640&sz=150&hl=nl&start=4&tbnid=UOh1TMBtKizO5M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dboeken%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
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Vertel de leerlingen dat ze vandaag gaan leren wat de 

lengte, de breedte en de dikte is van een boek. 

 

Verwerking: 

Vraag de leerlingen hoe ze de lengte, de breedte en de 

dikte kunnen opmeten. 

Kom terug op voorkennis m.b.t. meten vanaf het nul-

punt. 

Laat de leerlingen in groepjes van drie werken.  

Geef alle groepjes een rolmaat of een liniaal. 

Geef elk groepje drie boeken. 

Laat de boeken opmeten en de lengte, de breedte en de 

dikte noteren achter het juiste nummer op het werkblad. 

Vraag ze om de boeken onderling te ruilen totdat ze alles 

genoteerd hebben op het werkblad. 

 

Afsluiting:  

Evalueer na afloop hoe ze de opdracht hebben gedaan 

en wat ze ervaren hebben. Bekijk samen de resultaten. 

Bespreek met de leerlingen waarom het handig kan zijn 

om te weten dat een boek 3 verschillende maten kan 

hebben. Laat het zien/ervaren door een leerling te 

vragen een dik boek in een te krappe boekenkast te 

zetten of in een te kleine la te doen. 

 

Aandachtspunten Meerdere leerlingen werken met deze begrippen tijdens 

hun stage en tijdens de lessen houtbewerking. 

Aanduidingen als dikte, hoogte, diepte zijn soms heel 

verwarrend omdat ze net als lengte en breedte in de 

context verschillend benoemd worden. Bijvoorbeeld 

soms is de langste zijde de lengte, maar bij een deur 

wordt het meestal de hoogte genoemd. De lengte van 

een plank heet bij een boekenkast de breedte van een 

kast. Neem een horizontaal liggend oppervlak als 

maatstaf voor lengte en breedte. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker  

- zet met een watervaste stift een streep op de   

    nullijn 

- gebruik alleen een rolmaat 

- koppel lengte aan langste en breedte aan kortste,   

    oefen deze begrippen eerst met allerlei platen of     

    stroken papier. Oefen de dikte eerst met boeken. 

Moeilijker 

- laat leerlingen in groepjes van drie meten met 

een liniaal. 

- laat de boeken omtrekken op papier en daarna de 

lengte en breedte bepalen 

- sorteren op breedte: alle boeken met de breedte 

naar voren leggen, van breedste naar smalste 

 

Vervolgactiviteiten Het opmeten van rechthoekige voorwerpen in de school. 

Het opmeten van een raam 

Het maken van een schilderijlijst 

Boeken inpakken in een doos: in de lengte of de 

breedte? 

Hoe breed moet die kastplank zijn? 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vhlweb.nl/site/pics/Leiden_Locatienieuws/boeken.jpg&imgrefurl=http://www.vhlweb.nl/site/main.php%3Fitem1%3Dleiden%26item2%3Dnieuwsarchief%26item4%3DDigitale%2520boekenbeurs&usg=__K3XL2zLm45bUFfhqz7x6cuAjhc0=&h=235&w=280&sz=17&hl=nl&start=13&tbnid=jZhrnpp0t__KjM:&tbnh=96&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dboeken%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.oorlogsmuseumvriezenveen.nl/images/boeken.jpg&imgrefurl=http://www.oorlogsmuseumvriezenveen.nl/boeken.html&usg=__qBbZO5EV6BE7eSjX7HA2Z13sbQA=&h=648&w=1008&sz=89&hl=nl&start=36&tbnid=bN5e04Mv2N9o_M:&tbnh=96&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dboeken%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
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 Werkblad1:  Noteer de lengte, de breedte en de dikte in centimeters.  
   Let op de nummers van de boeken. 
 

Nummer  
 

Lengte Breedte Dikte 

  
    1 
 

   

 
    2 
 

   

 
    3 
 

   

 
    4 
 

   

 
    5 
 

   

 
    6 
 

   

 
    7 
 

   

 
    8 
 

   

 
    9 
 

   

 
  10 
 

   

 
  11 

 

   

 
  12 
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18. Per meter 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden.  

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-9: lengte opmeten en benoemen m.b.v. 

standaardmaten (meters en/of centimeters) 

4.1_3.10 verschillende meetinstrumenten gebruiken 

(duimstok, rolmaat, liniaal, meetlint)  

4-1_3-12: een passende maateenheid kiezen 

 

Doel van de les 

 

De meter hanteren bij het opmeten van een afstand 

die meer dan een meter is. 

Oefenen van het meten met een duimstok. 

 

Benodigdheden 

 

- zo mogelijk voor elke 2 leerlingen een 

duimstok 

- lang tafellaken (meer dan 2 meter) 

- kort tafellaken van ongeveer iets meer dan 

een meter 

- groepstafel van ongeveer 2 meter 

- tafeltjes van de leerlingen aan elkaar 

schuiven tot een hele lange tafel en korte 

tafels (om te kunnen meten) 

- de gegroepeerde tafels markeren met een 

kleur (post-it of gekleurd blad) 

- voor elke twee leerlingen werkblad 1 

  

Korte samenvatting  

 

De leerlingen halen kennis op over de meter en 

gaan allerlei afstanden meten in meters met een 

duimstok. 

Om een goed beeld te krijgen van wat een meter is, 

wordt gerefereerd aan de grote stap en aan de 

lengte vanaf de rechter schouder tot de linkerhand. 

De leerlingen oefenen in schatten en opmeten van 

een aantal meters. Ze ronden af naar beneden 

(meer dan zoveel meter) 

 

Organisatie Klassikaal (in de kring). 

De verwerking in tweetallen.  

 

Activiteiten 

 

 
 

 

 

 

 

Introductie: 

Vertel aan de groep dat u laatst een lap stof wilde 

kopen om een tafellaken te maken voor een lange 

tafel. In de winkel zag u rollen stof liggen in hoge 

kasten en op de kaartjes stond dat de stof € 10 per 

meter kostte. U snapte er niets van. 

Met hulp van de leerlingen haalt u op hoe lang ook 

al weer een meter is en hoe je te weten komt hoe 

lang een tafel is? Vraag naar hun voorkennis over 

de meter. Check of ze weten hoe ver een meter 

ongeveer is als je een stap maakt?  Weten ze nog of 

het een kleine of grote stap is? Weten ze ook nog 

dat een meter ongeveer van de rechterschouder tot 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.randomyou.com/eilandtafel/img/schets.jpg&imgrefurl=http://www.randomyou.com/eilandtafel/content.html&usg=__P3FlUlsVahWWqPe4PyaF7xylor8=&h=490&w=600&sz=67&hl=nl&start=19&tbnid=yK7LQ6UU-E5ftM:&tbnh=110&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dgrote%2Btafel%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_%26_white_Tablecloth.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tischl%C3%A4ufer_Stickmuster.JPG
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de linkerhand is? 

 

Vraag aan de leerlingen of zij ook weten wat per 

meter betekent.  

Richt hierbij vooral op de ervaring en kennis, dat als 

je voor elke meter iets moet betalen, het handig is 

als je weet wat een meter is en hoeveel meter je 

nodig hebt. Een duimstok is handig als je meters 

wilt opmeten, want hij rolt niet steeds terug zoals 

de rolmaat. 

 

Kern: 

Wat stelt nou een meter voor? Laat alle leerlingen 

de duimstok uitklappen en een meter aanwijzen. 

Leg het tafellaken op de grond en vraag aan de 

leerlingen of ze kunnen schatten hoeveel meter dat 

tafellaken lang is. 

Laat na de schatting het tafellaken meten met de 

duimstok. Laat de lengte die meer is dan de twee 

meter verwoorden als meer dan twee meter. 

Doe hetzelfde met het kortere tafellaken. 

 

Verwerking: 

Laat verschillende opstellingen maken met de tafels 

van de leerlingen en laat de tafellengte eerst 

schatten, daarna opmeten. Markeer de groepen 

tafels met een kleur (post-it of velletje papier). Laat 

deze metingen noteren op werkblad 1. 

Laat daarna omcirkelen wat je in meters meet en 

niet alleen in centimeters gaat meten. 

 

Afsluiting:  

Laat de resultaten van het meten voorlezen en met 

elkaar vergelijken. 

Vraag aan de leerlingen of ze weten wat je nog 

meer per meter kunt kopen of wat je in meters kunt 

meten. 

 

Aandachtspunten Per meter is een moeilijk begrip. Maak het concreet 

door bij elke meter te verwoorden dat het een 

meter is en dat er weer een meter bijkomt, dus nu 

bijvoorbeeld twee meter is, enzovoorts. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker 

- maak de meter concreet met meetlinten uit 

een  meubelwinkel en leg de afstand in 

meters uit door bij bijvoorbeeld 2 meter, 2 

meetlinten achter elkaar te leggen 

Moeilijker 

- meet in meters en centimeters, dus 

bijvoorbeeld totaal 2 meter en 40 centimeter 

- laat uitrekenen hoeveel 2 meter stof kost 

(per meter € 10) 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

Meten van een touw of lint.  

Meten van een tegelpad. 

Meten van een worp met een kleine bal of een schop 

tegen een voetbal. 

Het tafellaken is groter dan de tafel (verlengen). 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.apartdesign.nl/productafbeeldingen/normaal/16614/meubels-eettafels-richard-hutten-marmoleum-tafel.jpg&imgrefurl=http://www.apartdesign.nl/product/16614/Marmoleum-tafel/&usg=__cDtNA9X6VKFA5RUZyQrAFIoWlB4=&h=250&w=250&sz=35&hl=nl&start=9&tbnid=NRJdZpbnwLI_IM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dtafel%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://eentweetje.web-log.nl/eentweetje/WindowsLiveWriter/610Inmijnelement_A974/duimstok3.jpg&imgrefurl=http://eentweetje.web-log.nl/eentweetje/werk_in_uitvoering/index.html&usg=__nqONEyUPZ3LjxRD85R8f3n98Hrw=&h=209&w=354&sz=43&hl=nl&start=36&tbnid=dO2SgqTfQewCXM:&tbnh=71&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dduimstok%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://loopgek.web-log.nl/loopgek/images/2008/12/27/meetlint.jpg&imgrefurl=http://loopgek.web-log.nl/loopgek/loopgek_traint/index.html&usg=__Kfe3MXDWYySyirmnNuefkd7B98w=&h=525&w=350&sz=50&hl=nl&start=2&tbnid=39KF5jTAHFtzrM:&tbnh=132&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dikea%2Bmeetlint%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.rokenrolstoffen.nl/image_header.jpg&imgrefurl=http://www.rokenrolstoffen.nl/&usg=__nBKGZbm8FeYc50pWucFlQDTTWGo=&h=247&w=770&sz=137&hl=nl&start=45&tbnid=86RNCpYfq1SC5M:&tbnh=46&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3Drol%2Bstof%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D40
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Werkblad 1: Laat groepen tafels schatten en opmeten in hele meters  
(afgerond naar beneden)  

 

Tafelgroep Geschatte lengte  Opgemeten lengte 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Omcirkel wat je kunt meten in meters: 
 

                                         
         mier                                     boom                                         bed 
 
 
 
 

                                        
schaar                                        mobiele telefoon                            auto 
 
 
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.radio1.be/files/images/1339722_0.jpg&imgrefurl=http://www.radio1.be/category/vrije-trefwoorden/mier&usg=__QLtUQujO24p8Aqr3L_RA9jszp9k=&h=200&w=200&sz=7&hl=nl&start=6&tbnid=CM_VL_ewv-mUuM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dmier%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.radio1.be/files/images/1339722_0.jpg&imgrefurl=http://www.radio1.be/category/vrije-trefwoorden/mier&usg=__QLtUQujO24p8Aqr3L_RA9jszp9k=&h=200&w=200&sz=7&hl=nl&start=6&tbnid=CM_VL_ewv-mUuM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dmier%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.planteenkerk.nl/images/bomen/eik_large.jpg&imgrefurl=http://www.planteenkerk.nl/plant-een-boom/bevestig-keuze%3Ftree_type%3D7&usg=__haIlYE4n1PeXM1J1KEvRY-9zYRo=&h=319&w=441&sz=38&hl=nl&start=7&tbnid=Yh4DPwcX1L6ziM:&tbnh=92&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Deikenboom%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bedenbeschuit.nl/bed.jpg&imgrefurl=http://www.bedenbeschuit.nl/appartement_eng.html&usg=__SiOasW4-2xF9ueWaPcH7SWaMzow=&h=600&w=800&sz=95&hl=nl&start=44&tbnid=BjX7efiakQKV1M:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dbed%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D40
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.oldbarn.nl/images/SCHAAR.gif&imgrefurl=http://www.modelbouwforum.nl/forums/het-non-modelbouwcafe/66931-versla-de-foto-58.html&usg=__pFVB9vBG3fNL4Q3RbTjoXc6u_KU=&h=368&w=400&sz=27&hl=nl&start=1&tbnid=dsEqjp-QfBu-xM:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dschaar%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.oldbarn.nl/images/SCHAAR.gif&imgrefurl=http://www.modelbouwforum.nl/forums/het-non-modelbouwcafe/66931-versla-de-foto-58.html&usg=__pFVB9vBG3fNL4Q3RbTjoXc6u_KU=&h=368&w=400&sz=27&hl=nl&start=1&tbnid=dsEqjp-QfBu-xM:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dschaar%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.prijsvergelijk.nl/images/prodhigh/482794-6600.jpg&imgrefurl=http://www.prijsvergelijk.nl/mobiele_telefoon/benq-siemens-mobiele-telefoon/benq-siemens_e61/&usg=___U5DhNv2lqBrAFrfJJrpp2K-DT8=&h=410&w=410&sz=29&hl=nl&start=11&tbnid=4AoVXv-242LogM:&tbnh=125&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dmobiele%2Btelefoon%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nieuws.nl/images/auto_480_545693_1.jpg&imgrefurl=http://dossiers.nieuws.nl/auto/ferrari/545693/%27ferrari_250_tr_wordt_duurste_auto_ooit%27&usg=__l6LvgF8FuHJUzZLtx71bi2UA3KA=&h=320&w=480&sz=47&hl=nl&start=15&tbnid=lRLnnvRuzjtJ2M:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dauto%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
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19. De hoogte in 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-11: begrippen lengte, breedte, hoogte, diepte, 

dikte en omtrek en in de juiste context gebruiken 

 

Doel van de les 

 

Het begrip hoogte wordt verkend en geoefend.  

Benodigdheden 

 
 

- post-its met nummers 1 tot 10 

- werkblad 1 waarop de leerlingen de hoogte 

noteren van voorwerpen in de school 

 

Korte samenvatting  Leerlingen maken kennis met het begrip hoogte en 

verkennen en meten hoogtes van voorwerpen om hen 

heen. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Verwerking in tweetallen. 

 

Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Haal voorkennis op over het meten van lengte en 

breedte. 

Vraag aan de leerlingen hoe je de breedte van de kast 

kunt meten, zonder een meetlat.  

Doel hierbij op een natuurlijke maat bijvoorbeeld de 

voeten. 

 

Kern: 

Vraag de leerlingen hoe je (wijzend op de hoogte) die 

zijde van een kast meet. Kun je dat ook bijvoorbeeld met 

je voeten doen? (dit kan gemeten worden met de 

handen) 

Stel vragen en bespreek met de groep dat die lengtemaat 

'hoogte' wordt genoemd.Het gaat van beneden naar 

boven, de hoogte in. 

Vraag aan de leerlingen of ze voorwerpen in de klas 

kunnen aanwijzen die ook een 'hoogte' kennen. 

Laat op die voorwerpen een post-it plakken en schrijf er 

steeds een opeenvolgend nummer op. 

Vraag een van de leerlingen om de hoogte te meten met 

een rolmaat. 

Haal hierbij kennis op over het nauwkeurig meten vanaf 

de nullijn. 

 

Verwerking: 

Laat de leerlingen de hoogte meten in centimeters van 

alle voorwerpen waarop een genummerde post-it is 

geplakt. 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.treehugger.com/post-it-notes.jpg&imgrefurl=http://www.treehugger.com/2008/06/08-week/&usg=__y62l4lEqCwRaN6fmgK8Nre91bl8=&h=298&w=468&sz=31&hl=nl&start=20&tbnid=kKyMV7DXfqbTiM:&tbnh=82&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dpost-it%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.gerritdesign.nl/catalog/images/boekenkast%2520BOOM.jpg&imgrefurl=http://www.gerritdesign.nl/catalog/product_info.php/products_id/771&usg=__YA3qyZU7W70CgRNoKhcUPfeJAew=&h=600&w=424&sz=28&hl=nl&start=17&tbnid=EMSlzk0LQju7OM:&tbnh=135&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dboekenkast%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Afsluiting:  

Bespreek de resultaten en orden met de groep de 

voorwerpen naar hoogte; van laag naar hoog. 

 

Aandachtspunten Lengte en hoogte kan verwarrend zijn. Als het gaat over 

hoe lang een persoon is noemen we dat bijvoorbeeld de 

lengte en niet de hoogte. 

Ga hier flexibel mee om. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker 

- meet voorwerpen tot 100 centimeter 

- meet met natuurlijke maten (touw, lint) 

 

Moeilijker 

- laat hoogtes boven de meter uitschrijven in meter 

plus centimeters. 

- laat de hoogte in meters uitschrijven 

(kommagetal) 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 
 

De hoogte van planten. 

Kan de speelgoedauto, de kar, de fiets er onderdoor? 

Het grote dierenboek past niet in deze boekenkast. 

Wat is hoger dan één meter? 

 

Software www.kinderpleinen.nl 

www.edu-actief.nl: promotie 

 

Video/audio Klokhuis 'de meter' 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kleinspul.nl/products_pictures/oranje_touw_rol.jpg&imgrefurl=http://www.kleinspul.nl/index.php%3FproductID%3D1347&usg=__LEEnB0fGKwX8JYAkyf6vsGHW14U=&h=400&w=400&sz=59&hl=nl&start=35&tbnid=5uMgLIV3T8ANeM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dtouw%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matterhorn_Riffelsee_2005-06-11.jpg
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Werkblad 1:  
 op voorwerpen in de klas is een post-it geplakt met een nummer 
 meet de hoogte van die voorwerpen 

 schrijf de hoogte achter het nummer van het voorwerp hieronder  
 

 

Nummer van het 
voorwerp 

 

Hoogte in centimeters 
 

1 

 

 

2 
 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
 

 

6 
 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 
 

 

10 
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20. Is die stoel hoger of lager dan één meter? 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden 

  

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-11: begrippen lengte, breedte, hoogte, diepte, 

dikte en omtrek en in de juiste context gebruiken 

 

Doel van de les 

 

Inschatten van hoogte, inschatten of iets hoger of lager 

dan een meter is. 

Meten van hoogtes in meter en centimeters. 

 

Benodigdheden 

 

- objecten waarvan de hoogte kan worden gemeten 

- rolmaat 

- voor elke 2 leerlingen werkblad 1 

- facultatief werkblad 2 met plaatjes van objecten 

  

Korte samenvatting  De leerlingen bekijken objecten in de klas en schatten 

wat de hoogte van iets is. Ze geven vervolgens aan of dat 

lager of hoger dan één meter is. Daarna checken de 

leerlingen of de schatting juist is, door te meten met een 

rolmaat. Ze noteren de schattingen en de ware hoogte 

van een object. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Tijdens de verwerking in tweetallen. 

 

Activiteiten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Haal kennis op over de rolmaat terwijl u de rolmaat laat 

zien. 

Zet een hele lage tafel in de kring en ga er achter zitten. 

Schets het probleem dat het niet handig is om achter 

deze tafel te schrijven, want u moet bukken en u kunt 

niet goed schrijven op die manier. 

Vanuit deze situatie komt u op het begrip hoogte en kunt 

u met de groep de hoogte meten. 

U kunt eventueel ook een probleem schetsen dat het 

grote platenboek niet rechtop in de boekenkast past.  

 

Kern: 

Meet de tafelpoot en bespreek nogmaals met de 

leerlingen dat men heeft afgesproken om die zijde van 

beneden naar boven de hoogte te noemen. 

Let goed op dat er correct wordt gemeten vanaf een 

bepaald punt. 

Vraag de leerlingen om dingen te noemen die heel hoog 

zijn en vraag ze of ze kunnen schatten hoe hoog die 

dingen zijn. 

Stel voor dat je samen in de klas gaat kijken hoe hoog 

bepaalde objecten zijn. Neem bijvoorbeeld een stoel, ga 

schatten hoe hoog die stoel is, laat schatten of de stoel 

hoger of lager dan een meter is. Laat de hoogte van de 

stoel meten in meters en centimeters.  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://demeubelknaller.nl/images/col_Darcey%2520%2520StoelSmall.jpg&imgrefurl=http://demeubelknaller.nl/collectie-groep.php%3Fid%3D4%26prijs%3D&usg=__aMoOMpDN5Br4NtyrCdgVuqIzxbU=&h=498&w=348&sz=15&hl=nl&start=5&um=1&tbnid=Mv8cj3enoNb4AM:&tbnh=130&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Dstoel%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.50plusser.nl/weblog/images/bennekesblogje/50_plus-29-1783-2008072020-rolmaat.jpg&imgrefurl=http://bennekesblogje.vijftigplusser.nl/%3Fpage%3Darticle%26warticle_id%3D8825%26DE_VERBOUWING&usg=__p8pK0WJGWjJQUF6wv_wM63U93v8=&h=200&w=250&sz=10&hl=nl&start=8&um=1&tbnid=nwTQVofcjvRHeM:&tbnh=89&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Drolmaat%26hl%3Dnl%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.eurofysica.nl/images/upload/OntdekZelf/401100%2520meetlat%25201%2520meter.jpg&imgrefurl=http://www.eurofysica.nl/arachna.aspx%3Fid%3D1003%26lng%3D3&usg=__OOBedkgWEiERa6Kjot6M6uiFWTA=&h=415&w=300&sz=25&hl=nl&start=39&um=1&tbnid=AEqVZXK5c9qVTM:&tbnh=125&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dhoogte%2Bmeten%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
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Vraag enkele leerlingen iets te pakken dat lager of hoger 

is dan een meter. 

Vraag de leerlingen hoe ze kunnen checken of het klopt. 

 

Verwerking: 

Vraag de leerlingen om de hoogte van objecten uit de 

klas (of school) te schatten en deze te noteren op het 

werkblad. Behalve de geschatte hoogte, noteren de 

leerlingen ook of het object lager of hoger is dan één 

meter en noteren ze, na meting met de rolmaat, de 

exacte hoogte.  

 

Afsluiting:  

Doe een spel waarbij iedereen gaat staan. Een van de 

leerlingen mag spelleider zijn. Deze leerling noemt steeds 

een voorwerp, bijvoorbeeld de kast en zegt 'de kast is 

lager dan een meter'. Als de andere leerlingen akkoord 

gaan steken ze de hand omhoog. De leerkracht zet direct 

de meterlat ernaast: steekt het voorwerp er boven uit of 

niet? Wie het fout heeft gaat zitten. De winnaar is de 

leerling die het langst mag blijven staan. 

 

Aandachtspunten Haal kennis op over het nauwkeurig meten. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker 

- bepaal alleen of het voorwerp hoger of lager is dan 

de meterstok van de klas, door het er naast te 

houden. 

- voorwerpen hoger of lager dan een liniaal 

- schatten of iets ergens in past (doos/hoogte) 

- meten in centimeters 

 

Moeilijker 

- bepaal ook of de hoogte kan worden gemeten met 

een liniaal of een rolmaat. 

- bepaal of een voorwerp ergens in past qua hoogte 

(2 hoogtes op papier vergelijken) 

- een voorwerp zoeken dat hoger is dan 

bijvoorbeeld 1 meter, maar lager dan 1 meter en 

50 centimeter 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

Hoogte van een deur, een tafel (referentiematen). 

Hoogte van een huis (referentiematen). 

Serie maken, opklimmend in hoogte. 

Maken (opmeten) van een vogelhuisje of bakje. 

Hoge ramen lappen door een hogere trap te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hoffmann-zeist.nl/images_xx/productpics/Thumbnails/SK91292-01.PNG&imgrefurl=http://www.hoffmann-zeist.nl/Section/12690&usg=__pgeyqUQMMX5VUoolMSEkIY5pwAU=&h=150&w=150&sz=5&hl=nl&start=46&um=1&tbnid=KbYaamr4i7TTkM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dtafelhoogte%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bienenkorb.nl/images/huis%2520alme%2520143.jpg&imgrefurl=http://www.bienenkorb.nl/ons%2520huis.html&usg=__YxbPSQRXE6WXbMq0WNH5PO5S5fw=&h=480&w=640&sz=62&hl=nl&start=5&um=1&tbnid=3uTsuApANhIPDM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dhuis%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26um%3D1
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Werkblad 1: 
 
 noteer het voorwerp en schat de hoogte 

 kruis aan of het voorwerp hoger/lager is dan 1 meter 
 meet de exacte hoogte  

 kijk samen of de schatting goed was 
 
 

 

Naam voorwerp Schatten Hoger dan 

1 meter 

Lager dan 

1 meter 

Hoogte 

 

Stoel 
 

 

..........cm 

   

..........cm 
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Werkblad 2 (facultatief): Plaatjes om een werkblad over hoogte meten te maken. 
 

 

                                     
 
 

                                                 
 
 

                                                    
 
 
 

                                           
 

                                   
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.eigenzinnigekasten.nl/Knoppen/Kast.gif&imgrefurl=http://www.eigenzinnigekasten.nl/&usg=__dX9d0hOy0IdFrELIZhlR349AbZ8=&h=433&w=357&sz=71&hl=nl&start=4&um=1&tbnid=rPG0sx-zL5ApYM:&tbnh=126&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dkast%26hl%3Dnl%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.eigenzinnigekasten.nl/Knoppen/Kast.gif&imgrefurl=http://www.eigenzinnigekasten.nl/&usg=__dX9d0hOy0IdFrELIZhlR349AbZ8=&h=433&w=357&sz=71&hl=nl&start=4&um=1&tbnid=rPG0sx-zL5ApYM:&tbnh=126&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dkast%26hl%3Dnl%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://martijnrenier.nl/content/images/a327a6c5704876df2309f33a25211304.jpg&imgrefurl=http://martijnrenier.nl/index.php%3Faid%3D67&usg=__YzPNjf0ZuWs1hDKvGrlKakBO5uk=&h=300&w=450&sz=102&hl=nl&start=12&um=1&tbnid=uGXTxb4ks_hnfM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dlage%2Bkast%26hl%3Dnl%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://img.2dehands.be/f/normal/51852888_1-italiaans-design-dressoir-en-hoge-kast.jpg&imgrefurl=http://www.2dehands.be/italiaans-design-dressoir-hoge-kast-51852888.html&usg=__dFdTJY-SILmvCtuPZGFEV_jedg4=&h=670&w=449&sz=91&hl=nl&start=10&um=1&tbnid=1GLuNv7Ah_pCbM:&tbnh=138&tbnw=92&prev=/images%3Fq%3Dhogekast%26hl%3Dnl%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://tafelplusstoel.nl/StoelZABarback_blank4301.JPG&imgrefurl=http://www.iamzero.nl/archives/2007/07/07/de-hoofdletter&usg=__4Puo7xaI8ccowLETrIOXi9Ywh_M=&h=700&w=455&sz=106&hl=nl&start=33&um=1&tbnid=fOUbdvOZ3pBLmM:&tbnh=140&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Dstoel%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ushistory.org/more/images/rising-sun-chair.jpg&imgrefurl=http://www.ushistory.org/more/sun.htm&usg=__bzhj9b2iuIYSOciDHS88X-2gz-s=&h=699&w=378&sz=75&hl=nl&start=28&tbnid=sy5L25DqCbtgpM:&tbnh=139&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3Dchair%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://ww1.sommeroffice.nl/images/houten_barkruk_h08_schuin.jpg&imgrefurl=http://ww1.sommeroffice.nl/index.php%3FcPath%3D38&usg=__XyZ8pbGEyuV2fswqO1oIrp_ht4c=&h=350&w=350&sz=12&hl=nl&start=11&um=1&tbnid=s11GAUjUQj7-tM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dbarkruk%26hl%3Dnl%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://woonwinkel.ed.nl/productafbeeldingen/groot/22008/woonaccessoires-brabantia-prullenbakken-brabantia-brabantia-prullenbak-gatenpatroon.jpg&imgrefurl=http://woonwinkel.ed.nl/product/22008/Brabantia-Prullenbak-Gatenpatroon/&usg=__tkzYMSiJpSSSzq_8ZTHVe_2z4Hg=&h=500&w=500&sz=45&hl=nl&start=17&um=1&tbnid=r0rnNDtVAfVz3M:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dprullenbak%26hl%3Dnl%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.atvarentsburgh.nl/nieuwsbrief/Afbeeldingen/BezemVRIJ.JPG&imgrefurl=http://www.atvarentsburgh.nl/nieuwsbrief/Nieuwsbrief20090415.htm&usg=__l1RXHpMShfBFHB6RGoQTqDH_1VI=&h=454&w=283&sz=33&hl=nl&start=71&um=1&tbnid=Ei6wV19rNJPIgM:&tbnh=128&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3Dbezem%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.praktijklezenenzo.nl/picture_library/schoolbord.gif&imgrefurl=http://www.praktijklezenenzo.nl/aanbod.html&usg=__BUMyYrE1GM2bTWCxYT18JCBJU-E=&h=238&w=306&sz=7&hl=nl&start=6&um=1&tbnid=RUa3UUPb_HxMsM:&tbnh=91&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dschoolbord%26hl%3Dnl%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dehuisraad.com/goed/i/bureau.jpg&imgrefurl=http://www.dehuisraad.com/goed/bureaux/metalen-bureau.php&usg=__944mY3WkBfIfoDPKhImB4ccEmSw=&h=512&w=512&sz=20&hl=nl&start=16&um=1&tbnid=tHis18Bk2AoBwM:&tbnh=131&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dbureau%26hl%3Dnl%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://i26.photobucket.com/albums/c127/arianneg/ruc2061320pink20cammo.jpg&imgrefurl=http://justarianne.web-log.nl/aries_kippenhok/de_kids/index.html&usg=__r_GK6k3zjNUUiPYMU_2-C1-tYP8=&h=297&w=320&sz=39&hl=nl&start=31&um=1&tbnid=r9Ohg9n6L9_5dM:&tbnh=110&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dschooltas%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://karinensteven.web-log.nl/karinensteven/images/2008/10/04/theepot.jpg&imgrefurl=http://forum.groenlinks.nl/viewtopic.php%3Fpid%3D64629&usg=__nWV3Z3iZ1mpk3ie74f1-EmlWtvQ=&h=300&w=300&sz=12&hl=nl&start=6&um=1&tbnid=tRjAo2fZ3w_MbM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dtheepot%26hl%3Dnl%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://karinensteven.web-log.nl/karinensteven/images/2008/10/04/theepot.jpg&imgrefurl=http://forum.groenlinks.nl/viewtopic.php%3Fpid%3D64629&usg=__nWV3Z3iZ1mpk3ie74f1-EmlWtvQ=&h=300&w=300&sz=12&hl=nl&start=6&um=1&tbnid=tRjAo2fZ3w_MbM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dtheepot%26hl%3Dnl%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.liesjeshoutenspeelgoed.nl/ProdImages/telraamAB5rijen.jpg&imgrefurl=http://www.liesjeshoutenspeelgoed.nl/scripts/prodView.asp%3Fidproduct%3D1071&usg=__eyFQJ1lw4dFPVJnX3PwO5xpJb2o=&h=400&w=400&sz=20&hl=nl&start=15&um=1&tbnid=9_ra_9ZDeJ-C2M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dschooltelraam%26hl%3Dnl%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dukdalf-leiden.nl/plaatjes/Time%2520timer.jpg&imgrefurl=http://www.dukdalf-leiden.nl/ouders/subouders_stil.html&usg=__nSNjnAgTaHsCJZvGBGutSAehwxo=&h=550&w=550&sz=40&hl=nl&start=2&um=1&tbnid=A1WTaEATnb5MkM:&tbnh=133&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dtimetimer%26hl%3Dnl%26um%3D1
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21. Lichaamslengte, deel 2: in een grafiek 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-9: lengte opmeten en benoemen m.b.v. 

standaardmaten (meters en/of centimeters) 

1.2.9 hoeveelheden aan getallen tot en met 200 

koppelen in reële situaties (beperkt tot de context van 

geld en meten) 

1.3.9 hoeveelheden tot 200 vergelijken in context van 

geld en meten  

1.3.9 tabellen gebruiken om gegevens te ordenen 

2.3.9 getallen tot en met 200 herkennen, benoemen 

en schrijven 

2.3.9 de positie van de getallen tot en met 200 op de 

getallenlijn ten opzichte van elkaar 

 

Doel van de les 

 

 

 

Eigen lichaamslengte weten in centimeters. 

Noteren en handig aflezen van lengtes in een grafiek. 

Vergelijken van elkaars lichaamslengte. 

 

Benodigdheden 

 

- post-its uit les 14 'lichaamslengte' en/of: 

- gegevens over de lengte van de leerlingen 

     uit de groep, uit les 14: 'lichaamslengte' 

- werkblad 1: invullen van de grafiek. Het werkblad   

     wordt vergroot op A3-formaat en opgehangen of      

     kan op het digibord worden getoond en gearceerd. 

- werkblad 2: oefening in aflezen van een grafiek en   

     het vergelijken van de gegevens uit de grafiek 

 

Korte samenvatting  

 

 

De leerlingen hebben in les 14 elkaars lichaamslengte 

gemeten en deze gegevens met de namen genoteerd 

op de post-its. Deze informatie wordt eerst nog eens 

bekeken en daarna weggezet in een grafiek, waarbij 

elk hokje voor 10 centimeter hoogte staat.  

De leerlingen arceren hun lengte op papier of op het 

digibord via 'opmaak' en vergelijken die met elkaar. 

 

Organisatie Klassikaal.  

Werkblad 2 wordt in groepjes van 2 tot 4 leerlingen 

gemaakt. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 

 

Introductie: 

Laat gegevens zien van het opmeten van de 

lichaamslengte.  

Haal de kennis op over het meten en de verschillende 

lengtes van iedereen. 

Ze hebben gezien aan de post-its wie het kortste en 

het langste was, maar hoe zou je dat handig naast 

elkaar kunnen zetten? 

Laat een grafiek zien (willekeurig, zie bijvoorbeeld op 

werkblad 3). 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.klimaatfraude.info/images/sunspots-cycle.jpg&imgrefurl=http://www.klimaatfraude.info/waar-blijft-het-maximum-van-zonnecyclus-24_103803.html&usg=__vz7BShqmjcPjxWmLp_obghm5JCA=&h=299&w=490&sz=35&hl=nl&start=7&tbnid=8ezU1j2NbZx0KM:&tbnh=79&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dlengte%2Bdiagram%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DX
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.orgalux.com/media/image/tip7.gif&imgrefurl=http://www.orgalux.com/nl/plan-uw-keuken/stappenplan/stap-7/&usg=__XKC3n01gUGylXp1pHzQmeJxS_s0=&h=261&w=492&sz=6&hl=nl&start=5&tbnid=JN0mUO5ioUhMpM:&tbnh=69&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dlichaamslengte%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Bespreek met de leerlingen waar het voor dient en 

vertel dat de leerlingen ook zo'n grafiek gaan maken 

maar dan met de lengtes van alle leerlingen. 

 

Kern:  

Laat werkblad 1 zien dat op A3 formaat is afgedrukt en 

is opgehangen of zet de grafiek op het digibord. 

Zet de namen van de leerlingen in de vakjes onderaan. 

Bespreek de notatie. Laat de leerlingen zelf bedenken 

hoe je de lengte kunt noteren. 

 

Verwerking:  

Ga samen met de groep de lengte van elke leerling 

noteren (arceren met een dikke stift op papier of via 

'opmaak' op de computer voor het digibord). 

Vergelijk samen de lengtes. 

Vergelijk de notatie met de post-its en met de grafiek.  

Begrijpen de leerlingen deze notatie, vinden ze het 

handig, zien ze snel wie het langste is of wie even lang 

zijn? 

Vraag aan de groep om in groepjes van twee tot vier 

leerlingen de vragen van werkblad 2 te beantwoorden. 

Zet in elk groepje een goede lezer of vertel het groepje 

wat ze moeten doen per opdracht. 

 

Afsluiting:  

Bespreek de antwoorden. 

Leg relaties met het meten van andere dingen en het 

werken met tabellen. 

 

Differentiatie 

 

 

 

Makkelijker 

- zet de hokjes op een groot vel papier op ware 

grootte in centimeters en vraag de leerlingen 

om er om de beurt tegen aan te staan, voordat 

de hokjes gearceerd worden 

Moeilijker 

- maak een grafiek vanaf 100 centimeter, 

stijgend per vak met 10 centimeter 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

 

 

 

 

De lengte van je matras/bed, deur. 

De lengte van je benen en de stoel/bank die je nodig 

hebt om goed te zitten (kniehoogte). 

Minimum lengte voor de toegang tot attracties in 

pretparken. 

Lengte van kleding. 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://farm2.static.flickr.com/1064/1449848774_3364d522ca.jpg&imgrefurl=http://dray.web-log.nl/dray/2007/09/lengte.html&usg=__gT9yS-8NZNwm3qmY87AFsthDeLI=&h=300&w=455&sz=33&hl=nl&start=3&tbnid=ru3cr1VcQ-hl9M:&tbnh=84&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dlengte%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.fi.uu.nl/toepassingen/06025/images/staafdiagram.jpg&imgrefurl=http://www-dev.fi.uu.nl/toepassingen/06025/webquest.xml%3Fwqnr%3D12&usg=__MzMKxiCPzgqSlDJYPALD3wL26II=&h=164&w=250&sz=6&hl=nl&start=5&tbnid=sKTZiuCwB_ePaM:&tbnh=73&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dstaafdiagram%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.05038.06br.thinkquest.nl/boomerang.jpg&imgrefurl=http://www.05038.06br.thinkquest.nl/bellewaerde_park.htm&usg=__nu_vnH3HoNXHENCKyXpUNTDOT_U=&h=1200&w=1600&sz=112&hl=nl&start=69&tbnid=nKgwa4nfbDdIKM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dattractiepark%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
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Werkblad 1: Druk af op A3-formaat of zet dit werkblad op het digibord.  

Schrijf onderaan de namen van de leerlingen.  

Arceer de lengte van de leerlingen in de hokjes (één hokje is 10 cm). 
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Werkblad 2: Vul in (groepjes van twee tot vier leerlingen) 
 

Welke leerlingen zijn 

groter dan 160 
centimeter? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke leerlingen zijn 

kleiner dan 170 
centimeter? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke leerlingen zijn bijna 

even groot? 
 

 
 

 

 

 

 

Hoeveel leerlingen zijn 
kleiner dan de meester of 

juf? 
 

 

 

 

Hoeveel leerlingen zijn 

tussen de 160 en de 170 
centimeter lang? 
 

 

 

 

Hoeveel leerlingen zijn 

tussen de 150 en 170 
centimeter lang? 

 
 

 

Hoeveel blokken van 10 
centimeter ben je lang en 
hoeveel centimeters 

komen daar nog bij? 
 

 
...............          blokken van 10 en  
 

 
...............          centimeter 

 
 



© Rekenboog.zml, Lengte meten, april 2011  80 

Werkblad 3: Regen in de eerste week van maart in millimeters (mm) 
 

meer        

30        

29        

28        

27        

26        

25        

24        

23        

22        

21        

20        

19        

18        

17        
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13        

12        

11        

10        

9        
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7        
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1        

0 mm        
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© Rekenboog.zml, Lengte meten, april 2011  81 

 

22. Hoogspringen 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-9: lengte opmeten en benoemen m.b.v. 

standaardmaten (meters en/of centimeters) 

4.1_3.10 verschillende meetinstrumenten gebruiken 

(duimstok, rolmaat, liniaal, meetlint)  

4-1_3-11: begrippen lengte, breedte, hoogte, diepte, 

dikte en omtrek en in de juiste context gebruiken 

 

Doel van de les 

 

Meten van hoogte in centimeters boven de meter en dit 

kunnen schrijven in meter en centimeters. 

 

Benodigdheden 

 
hoogtetouwen 

 

- 2 gympalen met gaten en pennen om een hoogte- 

touw op te kunnen hangen. 

- hoogtetouw 

- een bord of groot vel papier 

- een rolmaat 

  

Korte samenvatting  De leerlingen gaan hoogspringen en bepalen hoe je de 

hoogte van de sprongen kunt noteren in meters en 

centimeters. 

 

Organisatie Klassikaal in de gymzaal. 

 

Activiteiten 

 

 

 

 

Introductie: 

Zorg dat de groep aan weerszijden van de opgestelde 

gympalen op de zweedse banken zit en goed zicht heeft 

op de palen. Er hangt nog geen touw. 

Vraag de leerlingen of ze kunnen voorspellen wat ze gaan 

doen en waarom ze dat denken. 

Als de leerlingen niet kunnen voorspellen wat er gaat 

gebeuren, vertel dan wat ze gaan doen. 

 

 

            

 
                                                            (van bovenaf             
                                                                            gezien) 

           

 

 

 

Kern: 

Maak een hele hoge sprong voor de groep. 

Vraag de leerlingen of ze weten hoeveel centimeters hoog 

je sprong was. 

Laat de leerlingen zoveel mogelijk zelf bedenken hoe ze 

de hoogte kunnen meten. Waarschijnlijk wijzen ze al snel 

op het touw en palen. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.athlete.nl/images//picture/thumbnails/L2541_2.jpg&imgrefurl=http://www.atletiekwinkel.com/prod_show.php%3Fart_no%3DU5217&usg=__I7OxNNhKMxzctbj8VfWqyIDGnOc=&h=300&w=400&sz=59&hl=nl&start=9&tbnid=8LqbptUE2Z9mhM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dhoogspringen%2Bover%2Been%2Btouw%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://members.home.nl/alexmarjolein/Hoogspringen%2520Maaike.jpg&imgrefurl=http://jufmarjolein.web-log.nl/jufmarjolein/3_archief_middenbouw/index.html&usg=__Ymwb8pjiXHqxYHRQZaPfkpczfrE=&h=422&w=640&sz=54&hl=nl&start=1&tbnid=W5jkLZvtlqqz8M:&tbnh=90&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dhoogspringen%2Bover%2Been%2Btouw%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Hang een touw op tussen de palen. Bijvoorbeeld op 30 

centimeter hoogte. 

Kunnen ze de hoogte schatten waarop het touw nu 

hangt? 

Laat de hoogte van het touw opmeten met een rolmaat. 

Let goed op dat het meten nauwkeurig gebeurt, zoals in 

de vorige lessen is afgesproken. 

Laat de leerlingen over verschillende hoogtes springen. 

 

Verwerking:  

Laat op een groot vel papier of op het bord de hoogte van 

het touw opschrijven en laat de namen van de leerlingen 

erachter schrijven. 

 

Afsluiting:  

Laat de hoogte van de sprong vergelijken met objecten in 

de klas of laat ze de hoogte vergelijken met een punt op 

hun lichaam ter hoogte van de sprong, zodat ze de 

hoogte letterlijk kunnen 'zien'. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker 

- plak schilderstape op de gympalen en schrijf de 

hoogtes op de paal en schrijf de namen van de 

leerlingen op bij een bepaalde hoogte 

- hang een reep papier op de paal, zodanig dat de 

onderkant de vloer raakt en zorg dat de reep 

papier hoger is dan de hoogste sprong die 

verwacht wordt. Schrijf na het springen van elke 

leerling, de naam en de hoogte in centimeters op 

de juiste hoogte van de reep papier, zodat de 

leerlingen een concreter beeld hebben.  

 

Moeilijker 

- laat de hoogte op de palen opmeten (elk volgend 

gat is zoveel centimeter hoger, laat het berekenen 

zonder meten en daarna checken met de rolmaat) 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 
 

-  hoogte van deuren, ramen en kamers 

-  de hoogte van de trap of de ladder 

-  de hoogte van tafel en de stoel 

Video/audio www.youtube.hoogspringen, te gebruiken in de klas om 

hoogspringen in te leiden 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://members.lycos.nl/camposol/juli2000_230.gif&imgrefurl=http://members.lycos.nl/camposol/Varierende%2520onderwerpen.htm&usg=__ydFTQUoWD2YZhhf9cxvKMOujMl0=&h=205&w=362&sz=8&hl=nl&start=39&tbnid=EkoPVIXw8LppVM:&tbnh=69&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dhoogspringen%2Bover%2Been%2Btouw%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.alexall.co.za/images/GenLadders.jpg&imgrefurl=http://www.alexall.co.za/Products.aspx%3FcatId%3Dc02&usg=__LxHcGQUa-2AwWpaT8k-F_aY5RI0=&h=430&w=301&sz=84&hl=nl&start=11&tbnid=r5fWEWVVozy-7M:&tbnh=126&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dladders%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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23. Verboden te duiken 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-9: lengte opmeten en benoemen m.b.v. 

standaardmaten (meters en/of centimeters) 

4-1_3-11: begrippen lengte, breedte, hoogte, diepte, 

dikte en omtrek en in de juiste context gebruiken 

 

Doel van de les 

 

Begrip diepte en hoogte kennen 

Benodigdheden 

 

- een rolmaat voor elke twee leerlingen 

- voor elke twee leerlingen werkblad 1 

  

Korte samenvatting  Kijkend naar foto's worden ervaringen uitgewisseld over 

de diepte van zwemplekken, met name het zwembad.  

Tijdens de kern en de verwerking gaan de leerlingen aan 

de hand van gegevens over de diepte van een zwembad, 

meten of ze nog met hun hoofd onder of boven water 

uitsteken en zetten ze een streepje op het getekende 

lichaam op werkblad 1. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Tijdens de verwerking in tweetallen.  

 

Activiteiten Introductie: 

Laat een foto zien van een zwembassin of meertje. 

Stel vragen over de ervaringen met zwemmen en duiken. 

Vraag of de leerlingen weten of je daar kunt duiken en 

hoe diep het is. 

Doel op kennis vergaren over hoe diep iets moet zijn om 

veilig te kunnen duiken. 

Kom terug op de begrippen hoogte, lengte en breedte en 

vraag aan de leerlingen wanneer er gesproken wordt over 

diepte. 

Vraag de leerlingen om voorbeelden te bedenken waarbij 

het begrip diepte gebruikt wordt. 

 

Kern: 

Laat een foto zien van een zwembad waar 1.20 m op een 

bordje staat. 

Vraag naar de betekenis, hoeveel meter en hoeveel 

centimeter. 

Stel de leerlingen voor dat ze in het water staan. Hoe 

diep is dat dan en tot hoever reikt het water dan op je 

lichaam, oftewel hoe hoog komt het water dan op je 

lichaam? 

Laat aan de hand van voorbeelden de diepte schatten en 

dan meten hoever het water echt komt op hun lichaam. 

 

 

Verwerking: 

Laat in tweetallen werkblad 1 maken.  

Hierop staan dieptes in meters en centimeters. 
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Laat de leerlingen schatten hoe diep het water is en 

meten hoe hoog het water op hun lichaam komt. 

 

Afsluiting:  

Vergelijk de resultaten, hebben ze door dat bij een lang 

iemand een ander resultaat wordt geboekt? Vraag de 

leerlingen om goed op te letten wat de dieptes in het 

zwembad zijn waar ze eventueel met school gaan 

zwemmen. 

 

Aandachtspunten Diepte en hoogte kan verwarrend zijn. Leg goed uit dat 

diepte naar beneden gaat en hoogte omhoog. 

 

Differentiatie Makkelijker 

- meet in centimeters 

- maak in blauw landbouw plastic van 2x1,5 meter 

een rond gat in het midden waar een lichaam 

doorpast. Laat een leerling zogenaamd in het 

water staan (beweeg met enkele leerlingen het 

plastic als golfjes) en laat al dalend of stijgend 

zien wat ondiep, diep, heel diep is 

 

Moeilijker 

- bepaal of een kind van bijvoorbeeld 90 centimeter 

daar met het hoofd boven water kan staan 

- ga in de buurt diepte meten met touw en een 

steen eraan (zie volgende les) 

 

Vervolgactiviteiten Opmeten van diepte bij kisten. 

Diepte meten van een taartvorm. 

Diepte van kommen: hoeveel kan daarin (verband leggen 

met inhoud) 
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Werkblad 1: Zet met potlood een streep op het lichaam bij de juiste geschatte en  
gemeten hoogte 

 

Diepte van het 
zwembadwater 

schatten op 
lichaam 

meten op lichaam Goed geschat? 
Geef dat aan met 

een smiley 

 

 
80 centimeter 

  

 

 
1 meter en  
70 centimeter 

  

 

 
1 meter en  

90 centimeter 

  

 

 

60 centimeter 

  

 

 
10 centimeter 

  

 

 
1 meter en  

20 centimeter 

  

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/image/600x600/man.jpg&imgrefurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/largesymbols/man.html&usg=__2-sgGkfHnCoxnvhrSM5ro1uhEQg=&h=600&w=600&sz=16&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=Hlf8lZeAqsveiM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpictogram%2Bman%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/image/600x600/man.jpg&imgrefurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/largesymbols/man.html&usg=__2-sgGkfHnCoxnvhrSM5ro1uhEQg=&h=600&w=600&sz=16&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=Hlf8lZeAqsveiM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpictogram%2Bman%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/image/600x600/man.jpg&imgrefurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/largesymbols/man.html&usg=__2-sgGkfHnCoxnvhrSM5ro1uhEQg=&h=600&w=600&sz=16&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=Hlf8lZeAqsveiM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpictogram%2Bman%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/image/600x600/man.jpg&imgrefurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/largesymbols/man.html&usg=__2-sgGkfHnCoxnvhrSM5ro1uhEQg=&h=600&w=600&sz=16&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=Hlf8lZeAqsveiM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpictogram%2Bman%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/image/600x600/man.jpg&imgrefurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/largesymbols/man.html&usg=__2-sgGkfHnCoxnvhrSM5ro1uhEQg=&h=600&w=600&sz=16&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=Hlf8lZeAqsveiM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpictogram%2Bman%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/image/600x600/man.jpg&imgrefurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/largesymbols/man.html&usg=__2-sgGkfHnCoxnvhrSM5ro1uhEQg=&h=600&w=600&sz=16&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=Hlf8lZeAqsveiM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpictogram%2Bman%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/image/600x600/man.jpg&imgrefurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/largesymbols/man.html&usg=__2-sgGkfHnCoxnvhrSM5ro1uhEQg=&h=600&w=600&sz=16&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=Hlf8lZeAqsveiM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpictogram%2Bman%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/image/600x600/man.jpg&imgrefurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/largesymbols/man.html&usg=__2-sgGkfHnCoxnvhrSM5ro1uhEQg=&h=600&w=600&sz=16&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=Hlf8lZeAqsveiM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpictogram%2Bman%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/image/600x600/man.jpg&imgrefurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/largesymbols/man.html&usg=__2-sgGkfHnCoxnvhrSM5ro1uhEQg=&h=600&w=600&sz=16&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=Hlf8lZeAqsveiM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpictogram%2Bman%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/image/600x600/man.jpg&imgrefurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/largesymbols/man.html&usg=__2-sgGkfHnCoxnvhrSM5ro1uhEQg=&h=600&w=600&sz=16&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=Hlf8lZeAqsveiM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpictogram%2Bman%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/image/600x600/man.jpg&imgrefurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/largesymbols/man.html&usg=__2-sgGkfHnCoxnvhrSM5ro1uhEQg=&h=600&w=600&sz=16&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=Hlf8lZeAqsveiM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpictogram%2Bman%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/image/600x600/man.jpg&imgrefurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/hospital/largesymbols/man.html&usg=__2-sgGkfHnCoxnvhrSM5ro1uhEQg=&h=600&w=600&sz=16&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=Hlf8lZeAqsveiM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpictogram%2Bman%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
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Werkblad 2: enkele foto's om eventueel te gebruiken in de introductie. 
 

 

                                               
 
 
 

                                          
 
 
 
 

                                        
 
 

                                     
 
 
andere dieptes: 

                            
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ikea.com/PIAimages/20057_PE0270

36_S4.jpg&imgrefurl=http://www.uithofnet.nl/forum/viewtopic.php%3Ft%3D8375&us

g=__9l_24OWql4rCNZJLq6o-

16KG2oA=&h=500&w=500&sz=11&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=59nxwuef5tMWV

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.informatiebord.nl/imgsrc/145/119/user/shop/img/c01_duiken(2).png&imgrefurl=http://www.informatiebord.nl/productcategorie/84/informatieborden/veiligheidsborden/&usg=__qGGXZZTAiFW2u31g-o5-D_bEbYg=&h=119&w=119&sz=15&hl=nl&start=2&tbnid=982sV0dZ05POUM:&tbnh=88&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dverboden%2Bte%2Bduiken%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.informatiebord.nl/imgsrc/145/119/user/shop/img/c01_duiken(2).png&imgrefurl=http://www.informatiebord.nl/productcategorie/84/informatieborden/veiligheidsborden/&usg=__qGGXZZTAiFW2u31g-o5-D_bEbYg=&h=119&w=119&sz=15&hl=nl&start=2&tbnid=982sV0dZ05POUM:&tbnh=88&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dverboden%2Bte%2Bduiken%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://i21.photobucket.com/albums/b283/michy1709/DSC01284.jpg&imgrefurl=http://gilmoregirls.web-log.nl/gilmoregirls/dochterlief/index.html&usg=__vqXQL-iQwQBSMMbjO1rauNjOvU0=&h=486&w=648&sz=202&hl=nl&start=32&tbnid=EQsZYcHMJa_tCM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dverboden%2Bte%2Bduiken%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_u6HHl5q01do/SBh1nr0uGYI/AAAAAAAABUo/1m7VriegXu8/s400/Noosa.jpg&imgrefurl=http://nerodownunder.blogspot.com/feeds/posts/default&usg=__Pjtj5F8CLqPjNAFwm7LIR00gAF4=&h=300&w=400&sz=26&hl=nl&start=40&tbnid=GsSF3NXzFSxexM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dverboden%2Bte%2Bduiken%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://img.photobucket.com/albums/v215/mijnfotos/Schrik/IMG_4811.jpg&imgrefurl=http://marmein.web-log.nl/marmein/foto_wandelingen/index.html&usg=__broPqfwNHndVM7puCJnO0UwMAtk=&h=425&w=606&sz=41&hl=nl&start=73&tbnid=y1Zhp9D-eb0CsM:&tbnh=95&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dverboden%2Bte%2Bduiken%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://img.photobucket.com/albums/v215/mijnfotos/Schrik/IMG_4811.jpg&imgrefurl=http://marmein.web-log.nl/marmein/foto_wandelingen/index.html&usg=__broPqfwNHndVM7puCJnO0UwMAtk=&h=425&w=606&sz=41&hl=nl&start=73&tbnid=y1Zhp9D-eb0CsM:&tbnh=95&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dverboden%2Bte%2Bduiken%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.decathlon.nl/NL/images/assets/bu-asset_3669873.jpg&imgrefurl=http://www.decathlon.nl/NL/zwembad-summer-pool-185x53-11725752/&usg=__2fbgGHVnGEqC2b0xTZDqh5OAgxc=&h=70&w=70&sz=6&hl=nl&start=7&tbnid=JV3Noymf2fUZlM:&tbnh=68&tbnw=68&prev=/images%3Fq%3Dzwemdiepte%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.decathlon.nl/NL/images/assets/bu-asset_3669858.jpg&imgrefurl=http://www.decathlon.nl/NL/cristal-pool-168-cm-x-41-cm-11675364/&usg=__TEQtwa2LIaKBwsyCpqIecL-f-QU=&h=70&w=70&sz=7&hl=nl&start=8&tbnid=wEhzpKmFt1asPM:&tbnh=68&tbnw=68&prev=/images%3Fq%3Dzwemdiepte%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.decathlon.be/products-pictures/gd-asset_14586160.jpg&imgrefurl=http://www.decathlon.be/NL/easy-set-305x76-cm-57410749/&usg=__G4gizZ3t4I3CkbnMHrk4lEG97E4=&h=250&w=250&sz=12&hl=nl&start=29&tbnid=SyjA4cJaMHV45M:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dzwemdiepte%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kerckhofs-kemps.be/images/Zwembad%2520L.jpg&imgrefurl=http://www.kerckhofs-kemps.be/imagepages/image11.html&usg=__iyN9IRjl6m8VU-DZrKggMhVahCk=&h=601&w=800&sz=89&hl=nl&start=37&tbnid=nyAu_HJMHSnfuM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dzwembad%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.standaard.be/Assets/Images_Upload/2007/06/08/B2_GCI1D6MGL.1%2BDUIKKANAAL.jpg&imgrefurl=http://www.standaard.be/Archief/artikel/index20070608251D9A42.aspx&usg=__bDxnIXnqXqyqyX1dewfS7uusvwA=&h=183&w=250&sz=14&hl=nl&start=160&um=1&tbnid=9aL-V7Xm_SdCNM:&tbnh=81&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dverboden%2Bte%2Bduiken%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D140%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.avrte.com/images2/horrem-environment/Horrem%2520meertje%2520bij%2520Alt%2520Hemmersbach0705-046.JPG&imgrefurl=http://www.avrte.com/horrem.htm&usg=__IJyU5PHseOt_XD2jchCtVJA-8Yk=&h=600&w=800&sz=132&hl=nl&start=7&tbnid=DnOakiWris86hM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dmeertje%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dv-thetis.nl/images/ondiep.jpg&imgrefurl=http://www.dv-thetis.nl/nieuws/nieuws.htm&usg=__I_u3v6IrPQw--0HE9fiLmCQi0Hg=&h=400&w=317&sz=26&hl=nl&start=55&tbnid=EdbXTX9pjr02TM:&tbnh=124&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Dondiep%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D40
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dv-thetis.nl/images/ondiep.jpg&imgrefurl=http://www.dv-thetis.nl/nieuws/nieuws.htm&usg=__I_u3v6IrPQw--0HE9fiLmCQi0Hg=&h=400&w=317&sz=26&hl=nl&start=55&tbnid=EdbXTX9pjr02TM:&tbnh=124&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Dondiep%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D40
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.aquaflora.nl/cmm/nieuws/img/zoneKaart.gif&imgrefurl=http://www.aquaflora.nl/pages/content_view.php%3Fid%3D52%26categorie_id%3D8&usg=__KrVYZn_g9DhpWPwKoeXG8af1Eys=&h=570&w=534&sz=41&hl=nl&start=5&tbnid=gcyj6QPrMoESTM:&tbnh=134&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dwaterdiepte%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.techna.nl/Geluid/vleermuizen/waterdiepte_meten.gif&imgrefurl=http://www.techna.nl/Geluid/vleermuizen/vleermuizen.htm&usg=__zUMqNj4-KM85ucFsAP6cdkJD-JU=&h=220&w=141&sz=5&hl=nl&start=53&tbnid=et01DI6VXvKetM:&tbnh=107&tbnw=69&prev=/images%3Fq%3Dwaterdiepte%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D40
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://mercbad.netflow.nl/images/images_badim.php%3Fimage%3D0576.jpg&imgrefurl=http://shop.badim.nl/contentServlet/pid1000467.html&usg=__KOoZxSHuT0--ySpZpCe8cj19wQY=&h=95&w=97&sz=4&hl=nl&start=5&um=1&tbnid=vxNkyvwIGdM_AM:&tbnh=79&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3Dpictogram%2Bwaterdiepte%26hl%3Dnl%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://i71.photobucket.com/albums/i141/astrostart/Sedan.jpg&imgrefurl=http://www.astroforum.nl/yellowstone-in-de-vs-t2493.html&usg=__fhD579nxN8FINmuSfBQ-Idjn47o=&h=475&w=598&sz=92&hl=nl&start=42&tbnid=YWlO_msYU2cW6M:&tbnh=107&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dveilige%2Bdiepte%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D40
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.caviaopvangcentrum.com/Woldendorpb.jpg&imgrefurl=http://www.caviaopvangcentrum.com/Untitled-9.htm&usg=__Vybt-NUPqK0TjnEylPNrseQUa94=&h=1704&w=2272&sz=841&hl=nl&start=195&um=1&tbnid=iPalmFyWkXDhiM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Ddiepte%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D180%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ikea.com/PIAimages/20057_PE027036_S4.jpg&imgrefurl=http://www.uithofnet.nl/forum/viewtopic.php%3Ft%3D8375&usg=__9l_24OWql4rCNZJLq6o-16KG2oA=&h=500&w=500&sz=11&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=59nxwuef5tMWVM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Ddiepte%2Bvanaf%2Bflat%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ikea.com/PIAimages/20057_PE027036_S4.jpg&imgrefurl=http://www.uithofnet.nl/forum/viewtopic.php%3Ft%3D8375&usg=__9l_24OWql4rCNZJLq6o-16KG2oA=&h=500&w=500&sz=11&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=59nxwuef5tMWVM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Ddiepte%2Bvanaf%2Bflat%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ikea.com/PIAimages/20057_PE027036_S4.jpg&imgrefurl=http://www.uithofnet.nl/forum/viewtopic.php%3Ft%3D8375&usg=__9l_24OWql4rCNZJLq6o-16KG2oA=&h=500&w=500&sz=11&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=59nxwuef5tMWVM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Ddiepte%2Bvanaf%2Bflat%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ikea.com/PIAimages/20057_PE027036_S4.jpg&imgrefurl=http://www.uithofnet.nl/forum/viewtopic.php%3Ft%3D8375&usg=__9l_24OWql4rCNZJLq6o-16KG2oA=&h=500&w=500&sz=11&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=59nxwuef5tMWVM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Ddiepte%2Bvanaf%2Bflat%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
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M:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Ddiepte%2Bvanaf%2Bflat%26ndsp

%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1  
     

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ikea.com/PIAimages/20057_PE027036_S4.jpg&imgrefurl=http://www.uithofnet.nl/forum/viewtopic.php%3Ft%3D8375&usg=__9l_24OWql4rCNZJLq6o-16KG2oA=&h=500&w=500&sz=11&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=59nxwuef5tMWVM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Ddiepte%2Bvanaf%2Bflat%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ikea.com/PIAimages/20057_PE027036_S4.jpg&imgrefurl=http://www.uithofnet.nl/forum/viewtopic.php%3Ft%3D8375&usg=__9l_24OWql4rCNZJLq6o-16KG2oA=&h=500&w=500&sz=11&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=59nxwuef5tMWVM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Ddiepte%2Bvanaf%2Bflat%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ikea.com/PIAimages/20057_PE027036_S4.jpg&imgrefurl=http://www.uithofnet.nl/forum/viewtopic.php%3Ft%3D8375&usg=__9l_24OWql4rCNZJLq6o-16KG2oA=&h=500&w=500&sz=11&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=59nxwuef5tMWVM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Ddiepte%2Bvanaf%2Bflat%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1
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24. Diepte meten 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-9: lengte opmeten en benoemen m.b.v. 

standaardmaten (meters en/of centimeters) 

4-1_3-11: begrippen lengte, breedte, hoogte, diepte, 

dikte en omtrek en in de juiste context gebruiken 

 

Doel van de les 

 

Meten van diepte in centimeters 

Benodigdheden 

 

 
 

- 12 emmers/bakken, met verschillende 

waterdieptes. De emmers/bakken zijn aan de 

buitenkant voorzien van een letter die 

correspondeert met het werkblad 

- rolmaten, één per twee leerlingen 

- voor elke twee leerlingen werkblad 1 

  

Korte samenvatting  De leerlingen gaan meten hoe diep het water in de 

emmer staat. Ze schatten de diepte en noteren deze. Ze 

meten daarna met een rolmaat. Ze vergelijken de dieptes 

met elkaar en noteren op het werkblad of het klopte. Ze 

vergelijken met de hele groep hoe het ging. 

 

Organisatie Klassikaal.  

Verwerking in tweetallen.  

 

Activiteiten 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Bespreek de verschillende dieptes van een sloot, meertje, 

rivier en de zee. Vraag naar de ervaringen en laat ze 

vergelijken. 

U kunt ook het begrip 'diep' bespreken naar aanleiding 

van een verhaal over het zakken door ijs of iets dat in het 

water is gevallen en dat u wilde opvissen. 

Bespreek begrippen als 'dieper' door vragen over de 

diepte van de zee vergeleken met de diepte van een plas 

water op straat. 

 

Kern: 

Vraag aan de leerlingen hoe ze de diepte van water 

kunnen bepalen.  

Voer het gesprek naar het meten met bijvoorbeeld een 

stok met streepjes (per 10 centimeter) of een kei aan een 

touw waarmee je de diepte van een sloot kunt meten 

door het touw te laten zakken tot het niet meer strak 

blijft hangen. Of kijk wat de leerlingen aan bruikbare 

oplossingen geven. 

Vertel dat ze vandaag de diepte van water in bakken en 

emmers gaan meten. 

Zet een aantal emmers neer met verschillende 

waterdieptes. 

Vraag de leerlingen om de emmer aan te wijzen waar het 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://weblogs.vpro.nl/zoutvloed/files/2008/11/emmer.jpg&imgrefurl=http://weblogs.vpro.nl/zoutvloed/category/jullie-sterke-verhalen/page/3/&usg=__dd1D5S4VdUct0R0Clz_akNMr4S4=&h=138&w=150&sz=6&hl=nl&start=11&tbnid=Aqt3Jkp_Q7J9QM:&tbnh=88&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Demmer%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://i672.photobucket.com/albums/vv88/willemgeheim/PIC_0026.jpg&imgrefurl=http://forum.indahnesia.com/topic/8473/weer_in_januari.php&usg=__2lqdR-BhVMXEtO21Ihx2F0pZCEQ=&h=480&w=640&sz=111&hl=nl&start=63&tbnid=9-2BHPo_m2QWqM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dknie%25C3%25ABn%2Bin%2Bhet%2Bwater%26gbv%3D2%26ndsp%3D15%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
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water het diepste is. Vraag de leerlingen te schatten hoe 

diep het water is. Laat een meetlat zien en vraag de 

leerlingen aan te wijzen waar de meetlat 5, 10, 15, 20, 

25 centimeter aangeeft. Laat ze nog eens schatten. 

 

Bepaal samen hoe er gemeten dient te worden: het 

uiteinde van de rolmaat moet de bodem raken en de 

rolmaat wordt recht naar beneden gestoken. Waar het 

oppervlak van het water de rolmaat raakt, kan de diepte 

afgelezen worden. 

 

Verwerking: 

Vraag de leerlingen in tweetallen de diepte van het water 

in de verschillende emmers te schatten, te noteren en 

daarna te meten met de rolmaat en dit te noteren. 

Vraag ze om te noteren of de schatting ongeveer klopte. 

 

Afsluiting:  

Vergelijk de geschatte en de reële dieptes en bespreek de 

ervaringen. 

Laat eventueel schatten en uitproberen of er bepaalde 

beeldjes of poppetjes in de emmer onder water 

verdwijnen, als u ze in de emmer zet. 

 

Aandachtspunten Diepte van water of hoogte kan verwarring geven. 

Bespreek dat in een aparte les en haal bij deze les de 

kennis hierover op: 

diepte is gezien en gemeten van boven naar beneden en 

hoogte van beneden naar boven. 

Aangezien er met de rolmaat van onder naar boven wordt 

gemeten, kan dit verwarrend zijn. 

 

Differentiatie Makkelijker 

- meet twee emmers met water met een stok met 

strepen of met een touwtje en vergelijk de dieptes 

Moeilijker 

- laat de emmers in volgorde van ondiep naar diep 

zetten en aangeven hoeveel centimeter de ene 

emmer dieper is dan de vorige emmer 

 

Vervolgactiviteiten 

 

Diepte meten in de sloot vanaf de brug en aan de kant. 

Een peilstok maken en diepte meten. 

Dieptes van zeeën opzoeken op internet of de Bos Atlas. 

Vissen en diepte van het water. 

Plantdiepte. 

De grond in (mijnen, holen, grotten). 

 

Video/audio Schooltv, beeldbank: duiken, boorplatform, regenmeter, 

werken onder de grond. 

 

Pictogrambladen Eelke Verschuur heeft werkbladen gemaakt in PDF. 

Deze worden later nog toegevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=https://www.moonenpackaging.com/photoseek/get_thumbnail.php%3Fid%3D11843%26large%3D1&imgrefurl=https://www.moonendirect.eu/pk100-papier-210x297mm-120grs-oranje-p-824530.html&usg=__oT2c1ovszSBhDqQduOcEQanbbK0=&h=240&w=237&sz=14&hl=nl&start=20&tbnid=2qvtQDb6_Zr9iM:&tbnh=110&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Demmer%26gbv%3D2%26ndsp%3D15%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D15
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.keepvogel.dds.nl/pics/keepvogel21.gif&imgrefurl=http://www.keepvogel.dds.nl/keepvogelTV.html&usg=__oO7V2Vjo7SxiPk_O8qVpBn23fTw=&h=262&w=352&sz=3&hl=nl&start=10&tbnid=36XGYxvGyiTJJM:&tbnh=89&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Ddiep%2Bgat%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Ervaring Reactie van de Kon. Emmaschool, Amersfoort: 

Het meten en aflezen vond ik verrassend goed gaan! 

Ze moesten er wel even aan wennen, hoe ze de rolmaat 

op de bodem moesten zetten en goed recht moesten 

houden, maar dat ging na even oefenen prima! 
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Hiervoor in de plaats komen de werkbladen van Eelke Verschuur in pdf-bestand 

 

 
 

Werkblad 1: 
 

Emmer/bak Schatten in cm Meten met de 
rolmaat in cm 

Klopte het 
ongeveer? 

a 

 

 

   

b 

 

 

   

c 

 

 

   

d 

 

 

   

e 

 

 

   

f 

 

 

   

g 

 

 

   

h 

 

 

   

i 

 

 

   

j 

 

 

   

k 

 

 

   

l 

 

 

   

 



© Rekenboog.zml, Lengte meten, april 2011  92 

 

25.  Mag het 10 centimeter langer zijn? 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 16-20 jaar. 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4. 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden 

  

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-11: begrippen lengte, breedte, hoogte, diepte, 

dikte en omtrek en in de juiste context gebruiken 

 

Doel van de les 

 

Lengte verlengen door het lijnstuk 10 centimeter door te 

trekken, zodanig dat de lijn recht blijft. 

Berekening eronder schrijven door twee lengtes te meten 

en ze te noteren en daarna het hele lijnstuk te meten en 

de totale lengte te noteren. 

 

Benodigdheden 

 

- voor elke leerling een vel wit papier op A3 formaat 

met daarop 10 getekende lijnen die verlengd 

moeten worden 

- liniaal 

- een rood kleurpotlood en een potlood 

- digitaal bord 

- werkblad 1 

 

Korte samenvatting  De leerlingen maken een lijnstuk op het digibord en 

daarna op papier 10 centimeter langer, zodanig dat de 

lijn recht blijft. 

Ze meten en noteren daarna de twee afzonderlijke 

lengtes en de totale lengte (lengtes optellen en/of totale 

lengte opmeten). 

 

Organisatie Klassikaal tijdens de instructie, de kern en de afsluiting. 

Verwerking individueel. 

 

Activiteiten 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Hoeveel centimer? 

 

 

Introductie: 

Teken een lijn op het digibord en vraag aan de leerlingen 

hoe je die lijn langer kunt maken zonder dat de lijn raar 

gaat knikken. 

Leg de leerlingen uit dat ze de liniaal er goed onder 

moeten leggen, zodat de lijn mooi verlengd wordt. 

 

Kern: 

Trek een lijn van 40 centimeter op het digibord. Vraag 

een leerling om deze lijn te meten. Schrijf 40 centimeter 

eronder (cm) 

Zeg dat je de lijn te kort vindt, je wil de lijn 30 cm langer. 

Vraag een andere leerling om de lijn door te trekken met 

een andere kleur, 30 cm langer.  

Laat de leerlingen eerst berekenen hoeveel centimeter de 

lijn totaal wordt en laat deze dan met rood doortrekken 

tot 70 centimeter. 

Eis dat de lijn goed moet doorlopen, als één lijn met twee 

kleuren. 

Vraag een andere leerling om de berekeningen te 

checken. Laat de afzonderlijke lijnen meten en het aantal 

centimeters eronder schrijven. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.obsdeachtsprong.nl/content/21593/news/clnt/133275_1_640.jpg&imgrefurl=http://www.obsdeachtsprong.nl/nw-21593-7-133275/nieuws/digitaal_schoolbord_in_groep_34.html&usg=__YXDiJWJfTMZoWOedvK8VjD2EzKw=&h=480&w=359&sz=129&hl=nl&start=42&tbnid=gK9ptdLLgrS4ZM:&tbnh=129&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Ddigitaal%2Bbord%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D40
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.w3cwebdesign.nl/webdesign-producten/productfotografie/images/Potlood%2520(macro).jpg&imgrefurl=http://www.w3cwebdesign.nl/webdesign-producten/productfotografie/images/&usg=__0J8m9grZAbIvXbTpS8_q8B38yrM=&h=400&w=600&sz=50&hl=nl&start=31&tbnid=PQbcfO9bRadKhM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpotlood%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dickkalkman.nl/wordpress_01/wp-content/uploads/2009/04/rood_potlood_01.jpg&imgrefurl=http://www.dickkalkman.nl/%3Fpaged%3D2&usg=__iYgVIRbPAX_CF3_dBAqIYn3Nuac=&h=217&w=300&sz=6&hl=nl&start=3&tbnid=r4q2ZCvQJFAXbM:&tbnh=84&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Drood%2Bpotlood%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Vraag om de totale lengte te meten en laat die lengte 

eronder schrijven. 

Laat één van de leerlingen vertellen wat er gebeurd is 

(een lijn van...cm verlengd met een lijn van...cm en dat 

werd samen ...cm). 

Herhaal deze oefening met het verlengen van een lijn van 

40 cm met 10 cm. 

 

Verwerking: 

Geef de leerlingen elk een vergroting van werkblad 1 op 

A3-formaat. 

Laat elke lijn eerst meten en laat de lengte in centimeters 

onder die lijn schrijven. Laat dan elke lijn verlengen met 

10 centimeter. Laat ook de lengte van de verlenging 

noteren. Laat de totale lengte áchter de lijn schrijven. 

   

            6 cm                         6 cm        12 cm 

 

Afsluiting:  

Vergelijk de resultaten en vertel wat je de volgende keer 

gaat doen: een 'schilderijlijstje' van karton maken waarbij 

de lijst langer moet zijn dan de tekening., Daarbij kunnen 

ze het verlengen van een lijnstuk gebruiken. 

 

Aandachtspunten Sommige leerlingen vinden dit motorisch te moeijk. 

Als het recht maken van de lijn te moeilijk is, laat deze 

vaardigheid dan eerst een aantal keren oefenen op papier 

of laat de lijnen verlengen op lijntjespapier. 

 

Differentiatie 

 

Makkelijker 

- laat de lijnen verlengen met 1 of 2 centimeter 

- laat de som eerst uitrekenen met de 

zakrekenmachine 

 

Moeilijker 

- laat lijnen verlengen tot over de meter 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

Verlengen van een lengte in verband met het maken van 

een schilderijlijstje. 

Het verlengen van een lijn omdat de liniaal van 30 cm te 

kort is om een lijn van 40 cm te maken. 

Verlengen van een feestslinger. 

Verlengen van een das door nog 10 of 20 centimeter te 

breien. 

Verlengen van de touwen of de ringen door deze 10 

centimeter te laten zakken. 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.alettedegroot.nl/04.jpg&imgrefurl=http://www.alettedegroot.nl/3007.htm&usg=__59tMAiiba-G5qIPZwlxy0WKNGPE=&h=600&w=455&sz=51&hl=nl&start=65&tbnid=6wWBOlCyteGObM:&tbnh=135&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3Dpaspartout%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.deklokschuur.nl/catalog/images/Texas%2520instr.%2520503.jpg&imgrefurl=http://www.deklokschuur.nl/catalog/index.php%3FcPath%3D54&usg=__zfD3hSd_SYAkvd6BLRm5WVJ3-9o=&h=472&w=472&sz=68&hl=nl&start=3&tbnid=D0Y5Tj2ld8J9bM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dzakrekenmachine%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://img.tweedehands.nl/f/normal/52557782_2-houten-turnringen-gymringen-turn-ringen.jpg&imgrefurl=http://www.tweedehands.nl/houten-turnringen-gymringen-turn-ringen-52557782.html&usg=___mcybPG1KJGFau-TftnX5aL0bZU=&h=400&w=500&sz=46&hl=nl&start=1&tbnid=onjAHJyemn5lhM:&tbnh=104&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dgymringen%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Werkblad 1: 
Verleng het zwarte lijnstuk 10 centimeter met een rood potlood.  
Noteer de lengte onder de zwarte lijn én de 10 cm onder de rode lijn.  

Schrijf achter de verlengde lijn de lengte van de totale lijn. 
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26. Mijn broek is te lang 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 16-20 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

  

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-11: begrippen lengte, breedte, hoogte, diepte, 

dikte en omtrek en in de juiste context gebruiken 

 

Doel van de les 

 

Broek passend maken 

Aflezen meetresultaat 

Lengte verkorten 

Vergelijken meetresultaten 

  

Benodigdheden 

 

 
Kopspelden 

 

- een té lange broek 

- een meetlint  

- een textielkrijtje 

- kopspelden 

- lapjes stof van 10x10 centimer (voor elke leerling één) 

 

Korte samenvatting  

 

De leerlingen bekijken samen een te lange broek en 

zoeken samen naar een oplossing om deze op een 

adequate manier aan alle kanten op gelijke hoogte af te 

spelden, te knippen en korter te maken. 

Ze oefenen dit zelf op een lapje stof. 

 

Organisatie Klassikaal.  

Bij de uitwerking in tweetallen of individueel. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 

 
 

Introductie: 

Vertel de leerlingen dat je een broek aan hebt die 

eigenlijk te lang is. Laat dat zien doordat je de 

broekspijpen die je aanvankelijk hebt opgerold weer 

uitrolt. Vertel dat je niet goed weet hoe je de broek korter 

kunt maken tot de juiste lengte.  

Vraag de leerlingen of zij een oplossing weten en probeer 

samen duidelijk te krijgen hoe je dat moet doen. 

Als de leerlingen dat niet weten, vraag je een assistente 

die komt vertellen hoe dat moet (of maak een ander 

verhaal ervan, waarbij je het zelf gaat uitleggen). 

 

Kern:  

Vraag een leerling op de broek aan te wijzen, wat volgens 

de leerling de juiste lengte is van de broek. Laat die plek 

afspelden (horizontaal een kopspeld steken). 

Als iedereen het hier mee eens is, vervangt u de broek 

door een andere (of verkleedt u zich snel) en legt u het 

volgende probleem voor: 

Hoe kan ik de broek korter maken, zodanig dat de 

broekspijp aan alle kanten evenlang blijft en dat de twee 

pijpen ook gelijk blijven. 

Doel hierbij op het meten van de afstand van de 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.defrieseschaar.nl/pictures/meetlint-01.jpg&imgrefurl=http://www.defrieseschaar.nl/html/kleding.htm&usg=__XL5-SlA080nlXVs1aNP-iB7heQk=&h=110&w=175&sz=6&hl=nl&start=78&tbnid=-j5uBXa8KcnKTM:&tbnh=63&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dbroek%2Bkorter%2Bmaken%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://berenateliertierlantijntje.nl/benodi%2520kopspelden.jpg&imgrefurl=http://berenateliertierlantijntje.nl/benodigdheden-gereedschap%2520teddyberen.htm&usg=__xuFTizmVz9WUXybE8BHG0e0j40A=&h=287&w=409&sz=39&hl=nl&start=2&tbnid=TH16WT8QGGsQXM:&tbnh=88&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dkopspelden%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/755114/0f2b5ca0db00bbcbef2f2bd6e814cb90&imgrefurl=http://www.motor-forum.nl/forum/list_message/13131385&usg=__bfQUO5m14Dgl2fhLbBu2QEAe1RI=&h=2048&w=1536&sz=55&hl=nl&start=34&tbnid=mR4RJ1ZUtxFofM:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dte%2Blange%2Bbroek%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kleding-reparatie.nl/images/scissors.jpg&imgrefurl=http://www.kleding-reparatie.nl/diensten.html&usg=__XcURPix88cRKHSD0ul99CbuwTyM=&h=250&w=200&sz=17&hl=nl&start=40&tbnid=jYToMUuuxCLrOM:&tbnh=111&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Dbroek%2Bkorter%2Bmaken%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
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Textielkrijt 

onderkant van de broek tot de gewenste lengte.  

Als de broek 3 centimeter korter moet worden, zal op 

verschillende plekken vanaf de onderkant van de pijp 

gemeten moeten worden met een meetlint. De afstand 

kan eerst gemarkeerd worden met krijt of direct met een 

kopspeld. 

Doe dit samen met de groep en stel dan voor om dit te 

gaan oefenen met een lapje stof. 

 

Verwerking:  

Vraag één van de leerlingen hoe ze de lapjes stof die u 

hebt meegebracht, 4 centimeter korter kunnen maken. 

Zorg dat de leerlingen eerst meten en markeren met krijt 

en laat ze dan pas knippen. 

 

 
eerst markeren, 
daarna eventueel een  
horizontale lijn trekken  
met krijt 

 

Afsluiting:  

Hang de lapjes op en vergelijk ze met elkaar. 

 

Aandachtspunten 

 

 

De aandachtspunten m.b.t. het nauwkeurig meten vanaf 

een zelfde beginpunt, komen op allerlei manieren terug 

tijdens de lessen over meten.  

De leerlingen hoeven de broek niet korter te kunnen 

maken, het gaat om het inzicht hoe ze een lengte kunnen 

verkorten en dit eventueel kunnen toepassen. 

 

 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker 

- oefen eerst op papier met het verkorten van een 

bestaande horizontale getekende lijn: laat een 

streepje zetten waardoor de lijn 3 centimeter 

korter is 

- laat van een reep stukjes van 4 centimeter af- 

knippen 

Moeilijker 

- laat de lengte op gevoel korter spelden en daarna 

controleren of de verkorte lengte overal gelijk is 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

De lengte verkorten van een gordijn 

De lengte van de poten van een tafeltje 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.2college.nl/tech/begrippen/textielkrijt.jpg&imgrefurl=http://www.2college.nl/tech/begrippen/textielkrijt.htm&usg=__wIXD1toqOzVARMNFFhGvG1gBAiE=&h=196&w=262&sz=9&hl=nl&start=3&tbnid=UGhrCEbaIMpccM:&tbnh=84&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dtextielkrijt%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dianakledingreparatie.nl/images/naaimach.gif&imgrefurl=http://www.dianakledingreparatie.nl/kleding-reparatie.htm&usg=__23q6vdPSR7i_Eq-san7sN4hISz8=&h=249&w=288&sz=23&hl=nl&start=14&tbnid=Tm1vRJIuqXwbeM:&tbnh=99&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dbroek%2Bkorter%2Bmaken%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://img.2dehands.nl/f/normal/37450105_1-nieuwe-collectie-capri-broek-kort-en-lang-mt-146-152.jpg&imgrefurl=http://www.2dehands.nl/nieuwe-collectie-capri-broek-kort-lang-37450105.html%3Flocale%3Dall%26p%3Dall%26winkel%3Dnl_NL%252Fjerdymode&usg=__f7qVMNaycW-X43oZ1BvAfAjvyM4=&h=640&w=480&sz=87&hl=nl&start=64&tbnid=_7xikCgAfqvKhM:&tbnh=137&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dbroek%2Bte%2Blang%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://admin.ikenik.nl/shopimages/gordijn.jpg&imgrefurl=http://www.ikenik.nl/gordijnen-c-301_337.html&usg=__z6jc2vSP_gmoBtGnKP-HnKp2G8Y=&h=580&w=385&sz=174&hl=nl&start=45&tbnid=b69s82HKlsP1VM:&tbnh=134&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Dgordijn%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D40
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27. Het schilderijlijstje 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 16-20 jaar. 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

  

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-11: begrippen lengte, breedte, hoogte, diepte, 

dikte en omtrek en in de juiste context gebruiken 

 

Doel van de les 

 

Lengte en breedte verlengen met 2 centimeter. 

 

Benodigdheden 

 

- voor elke leerling een wit papier op A4 formaat 

- een gekleurd karton op A4 formaat  

- liniaal 

- een tekening, schilderij of foto van 13x18 

centimeter 

 

Korte samenvatting 

 

  

De leerlingen meten de lengte en breedte van hun 

tekening op en berekenen hoe groot het papier moet zijn 

voor hun lijstje. Het papier moet aan weerszijden 2 

centimeter uitsteken oftewel het moet 4 centimeter 

langer en breder zijn dan de tekening. 

Ze oefenen eerst samen, daarna in tweetallen met wit 

papier en als dat goed gaat maken ze een 

ondergrond/lijst van karton. 

Er wordt namelijk geen passepartout gemaakt, maar een 

passend stuk karton geknipt, dat achter de foto geplakt 

wordt. 

 

Organisatie Klassikaal tijdens de instructie, de kern en de afsluiting. 

Verwerking in tweetallen. 

 

 

Activiteiten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Laat enkele foto's zien die op een karton zijn geplakt, 

waarbij de ene lijst heel breed is en de andere smal, 

enzovoorts (zie voorbeelden op werkblad 1). 

Bespreek de overeenkomsten en verschillen. Wat valt de 

leerlingen op, vraag ze om de 'lijsten' op te meten. 

Vraag de leerlingen wat ze mooie lijsten vinden (qua 

breedte t.o.v. de foto) 

 

Kern: 

Vraag aan de leerlingen om een tekening van een 

schilderijrand te voorzien. Vraag hoe je een karton 

zodanig kunt meten en knippen dat je bijvoorbeeld aan 

alle kanten van de tekening randen hebt van 2 

centimeter. 

Richt de aandacht op het zien en meten van de randen 

van bestaande lijstjes waarbij ze zien dat de foto 

bijvoorbeeld 13x18 centimeter is en de lijst bijvoorbeeld 

2 centimer. 

Vraag ze wat dat betekent voor de totale ondergrond van 

je foto, namelijk 2x 2 centimeter is 4 centimeter langer 

en breder dan je foto. 

Laat de leerlingen zoveel mogelijk zelf rekenen en met 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.lindagalle.nl/images/Schilderij%2520juni%25202007.JPG&imgrefurl=http://www.lindagalle.nl/Schilderijen.htm&usg=__-6aSnYay7AgvI5tiUSLL4Mz8fsc=&h=363&w=486&sz=70&hl=nl&start=5&tbnid=N9jJKXS0A0CIBM:&tbnh=96&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dschilderij%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.aaartnl.nl/images/kunstwerken/resized/10908_0/Peko-schilderij-kleurig-vrolijk-schilderij.jpg&imgrefurl=http://www.aaartnl.nl/kunstwerken/10908/Peko-kunstwerk-kleurig-vrolijk-schilderij.html&usg=__5P9ju9Xb6OILRT7GmWd2aPhi3js=&h=338&w=250&sz=45&hl=nl&start=12&tbnid=c1egNyUezIs79M:&tbnh=119&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dschilderij%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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oplossingen komen. Let ook op goed gebruik van de 

rechte kanten van het A4-papier. 

 

Verwerking: 

Geef de leerlingen in tweetallen een reeds gemaakte 

(eigen) tekening op een papier van 13x18 centimer. 

Vraag ze om een schilderijlijst te maken van een wit A4 

papier (om te oefenen). Dat papier moeten ze zodanig 

knippen dat het 4 centimeter langer en breder is dan de 

tekening. Als ze de tekening op het papier leggen moet 

dus aan alle kanten 2 centimeter wit papier te zien zijn. 

Als dat goed gaat, mogen ze het op gekleurd karton nog 

een keer afmeten en uitknippen. De tekening wordt erop 

geplakt, waarbij aan alle kanten 2 centimeter gekleurd 

karton als lijst te zien is. 

 

Afsluiting:  

Vergelijk de resultaten door de schilderijtjes naast elkaar 

te hangen en te bespreken. Evalueer hoe ze het ervaren 

hebben. 

 

Aandachtspunten Sommige leerlingen vinden het heel moeilijk om de 

bestaande lijnen te gebruiken. Help ze hiermee. 

 

Differentiatie 

 

Makkelijker 

- laat een schilderijtje op een door u uitgeknipt 

karton plakken, zodanig dat de randen even breed 

zijn 

- laat een witte mal (van papier of karton), die door 

u is gemaakt omtrekken en knippen uit karton 

Moeilijker 

- laat de extra lengte en breedte door de leerlingen 

van te voren bepalen  

 

Vervolgactiviteiten 

 

Een ketting langer maken. 

Verspringen, steeds een verdere sprong 

Verkorten van lengte: een passepartout maken, waarbij 

een stuk karton middenin wordt weggeknipt dat qua 

lengte en breedte 2 centimeter of meer korter is dan het 

'schilderij' dat er achter wordt geplakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.engeltjesendraken.nl/winkel/images/large/nino_schilderij_autohuizen_lrg.jpg&imgrefurl=http://www.engeltjesendraken.nl/winkel/voor-aan-de-muur-c-75/schilderij-auto-s-huizen-nino-amp-ideas-p-262&usg=__HQbGUYk4f5_oxmeDt6CGZACKKfE=&h=408&w=437&sz=51&hl=nl&start=172&tbnid=Q6ial-WznXyg8M:&tbnh=118&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dschilderij%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D160
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ontwerpatelier.nl/etalage/pages/Spin_in_Web/kindersites/Sport-site/pages/verspringen.JPG&imgrefurl=http://www.ontwerpatelier.nl/etalage/pages/Spin_in_Web/kindersites/Sport-site/pages/atletiek.htm&usg=__v56IhAX6ogjZ8lin6quVWDHou1Q=&h=472&w=626&sz=90&hl=nl&start=50&tbnid=P2PMRIF6qF7bAM:&tbnh=103&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dverspringen%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D40
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Werkblad 1 
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28. Op de millimeter precies 

 

Leeftijdsgroep 16-20 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-11: standaardmaat millimeter (mm) en in de juiste 

context gebruiken 

4-1_3-11: referenties van de millimeter (hagelslagkorrel, 

dikke van nagel, etc.)  

4-1_3-12: lengte opmeten en benoemen m.b.v. de 

millimeter 

 

Doel van de les 

 

Met het begrip millimeter kennismaken en lengte 

opmeten en noteren in centimeters plus millimeters. 

 

Benodigdheden 

 

- een doos met spijkers in allerlei maten 

- twee latjes 

- een hamer 

- voor elke twee leerlingen werkblad 1 

- voor elke twee leerlingen een doosje 

ongesorteerde spijkers 

  

Korte samenvatting  Aan de hand van een doos vol met spijkers in allerlei 

maten, wordt het begrip millimeter geïntroduceerd en 

verkend. 

Er wordt in de verwerking gemeten met een liniaal. 

 

Organisatie Klassikaal  

De verwerking in tweetallen  

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie: 

De leerlingen zitten in de kring rond een tafel met een 

bak spijkers. 

Naast de bak liggen twee latjes en een hamer. Vertel dat 

je ze aan elkaar wil bevestigen met een spijker, maar dat 

je niet weet welke spijker je moet nemen, je hebt er 

zoveel en ze zijn allemaal anders van maat! 

Probeer erachter te komen wat de leerlingen al aan 

kennis over hebben over meten in millimeters en keuze 

van spijkers. 

Laat elke leerling een spijker pakken en de spijkers met 

elkaar vergelijken. 

Bespreek met de leerlingen wat de verschillen zijn tussen 

de spijkers en probeer helder te krijgen waarom er zoveel 

verschillende spijkers te koop zijn. 

 

Kern: 

Vraag hoe je precies te weten kunt komen wat het 

verschil is in lengte tussen die spijkers. 

Werk toe naar een meting van een spijker die tussen één 

en twee centimer lang is en vraag aan de leerlingen hoe 

je die lengte kunt benoemen. 

Je kunt het meer dan een centimeter noemen of bijna 

twee centimeter, maar is er ook een andere benaming? 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Spijkers_(Nails).jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spijkers_(Nails).jpg&usg=__Drid-mZASCHx-iEQDOWnKTBJ9mU=&h=987&w=1494&sz=325&hl=nl&start=5&tbnid=yKzjfnQVoDf-8M:&tbnh=99&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dspijkers%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.schuttebouw.nl/upload/schuttegroep/Algemeen/_normal/hamer-spijkers%2520kl.jpg&imgrefurl=http://www.schuttebouw.nl/Waarstaanwijvoor.aspx&usg=__yhZfzNA6q_iIlQhk3ozGXRxQOy4=&h=360&w=332&sz=27&hl=nl&start=18&tbnid=3ax6bBf7Wc3o9M:&tbnh=121&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dspijkers%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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Er zijn vast wel enkele leerlingen die in hun stage of thuis 

al te maken hebben gehad met het begrip millimeter. 

Laat de leerlingen kiezen tussen een meetlat (de meterlat 

van de klas) of een liniaal om de spijker te meten, zodat 

ze de kennis over het gebruik van meetinstrumenten 

kunnen toepassen. 

Vraag de leerlingen om een aantal spijkers te meten en 

let goed op dat er juist gemeten wordt, zoals het is 

afgesproken in de vorige lessen. Bespreek de verschillen 

en schrijf de lengte op het bord in centimeters en 

millimeters, bijvoorbeeld de spijker is 1 centimeter en 3 

millimeter. 

 

Verwerking: 

Laat de spijkers eerst sorteren van klein naar groot in de 

vakken a tot en met j op werkblad 1. 

Laat daarna de spijkers meten en de juiste maat achter 

de letter schrijven (zie werkblad 1). 

 

Afsluiting:  

Bespreek het werk en laat nu een spijker kiezen om de 

twee latjes aan elkaar te timmeren (dat mag op het oog 

door de spijker ernaast te houden of metend). 

Vraag aan de leerlingen of ze voorbeelden kunnen 

noemen van dingen die je met hele kleine spijkertjes 

timmert en van dingen die je met héle grote spijkers 

timmert (van ongeveer 15 centimeter). 

 

Aandachtspunten Gebruik kopspijkers. 

Help leerlingen die motorisch beperkt zijn met het 

neerleggen van de spijkers bij de liniaal. Leg de spijker 

een paar keer verkeerd neer, zodat ze zelf kunnen 

aangeven of het juist is. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker 

- laat de spijkers van klein naar groot leggen en 

sorteren op precies 1 centimeter, op tussen 1 en 2 

centimeter, op precies 2 centimeter, enzovoort 

 

Moeilijker 

- laat de leerlingen aan de hand van latjes bepalen 

hoe lang een spijker moet zijn om 2 latjes te 

bevestigen 

- laat aangeven hoeveel centimeter/millimeter 

verschil er zit tussen de opeenvolgende spijkers 

- lengte geheel in millimeters 

 

Vervolgactiviteiten 

 
 

Schroeven en dikte. 

Boortjes, pluggen en schroeven, hoe dik moeten ze zijn. 

Een reep papier of een plankje enkele millimeters 

inkorten/verkorten. 

 

Referenties zoeken van een millimeter: een 

hagelslagkorrel of een vingernagel is ongeveer een 

millimeter dik... 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.graphicinvention.nl/beelden/liniaal.gif&imgrefurl=http://www.graphicinvention.nl/powerhouse.html&usg=__8cn-tNbGQePmlVz3fQgsbHJokXY=&h=387&w=297&sz=83&hl=nl&start=5&tbnid=AWdlWtQAjFs9ZM:&tbnh=123&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Dliniaal%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.onlinebouwmarkt.nl/winkel/images/bosch%252012%2520volt.jpg&imgrefurl=http://www.onlinebouwmarkt.nl/winkel/view_product.php%3Fproduct%3DBOS29Q0D1&usg=__c3tet0F3LO-AVbacRsoJuUIhOYg=&h=283&w=283&sz=19&hl=nl&start=9&tbnid=a_mcE5sXY5YOaM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dboormachine%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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 Werkblad 1: Sorteren van kort naar lang, startend bij vak a. 
 

a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b c d e f g h i j 

 

 

 

Spijker 

 

Lengte in centimeters  Plus millimeters 

a  

 

 

b  

 

 

c  

 

 

d  

 

 

e  

 

 

f  

 

 

g  

 

 

h  

 

 

i  

 

 

j  
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29. Hoe ver is een kilometer? 

 

Leeftijdsgroep Ongeveer 16-20 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden 

 

Leerstofonderdeel 

 

4-1_3-10 de standaardmaat kilometer (km) en in de 

juiste context gebruiken 

4.1_3.10 referenties van de kilometer (van hier tot 

aan..., duizend stappen, etc.)  

4.1_3.10 verschillende meetinstrumenten gebruiken 

(duimstok, rolmaat, liniaal, meetlint)  

1.2.10 hoeveelheden aan getallen tot en met 1000  

koppelen in reële situaties (beperkt tot de context van 

geld en meten) 

1.3.10 hoeveelheden tot 1000 vergelijken in context van 

geld en meten 

2.1_2.10 in stappen van 100 tot 1000 tellen en terug 

2.3.10 de positie van de honderdtallen tot en met 1000 

op de getallenlijn ten opzichte van elkaar 

 

Doel van de les 

 

Verkennen van het begrip kilometer. 

Benodigdheden 

 

 
 

- foto's of plaatjes van borden met afstanden in 

kilometers 

- meetwiel, wordt ook wel klikwiel genoemd 

- 10 pionnen of andere markers 

- een blocnote waar je ervaringen op schrijft na elke 

100 meter tot de groep een kilometer heeft 

gelopen 

 

Korte samenvatting  De groep gaat een kilometer lopen en ervaart aan den 

lijve wat een kilometer inhoudt. Ze relateren de kilometer 

aan tijd. 

 

Organisatie Introductie en kern: klassikaal  

Verwerking: in 2 groepen. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 

Introductie: 

Laat foto's zien van borden die langs de (snel)weg staan. 

Bespreek met de groep wat de getallen betekenen. 

Vraag de groep naar hun kennis over de kilometer: 

Wat betekent het, hoe ver is een kilometer, kennen ze 

een voorbeeld van een afstand die een kilometer is en 

kunnen ze dat omzetten in een route (bijvoorbeeld van 

school naar de bibliotheek?). 

Weten ze hoeveel kilometer het van hun huis naar school 

is of van huis naar een andere plaats of land? 

Vertel dat je met de groep gaat uitproberen hoever één 

kilometer is. Stuur aan op een natuurlijke maat van 

bijvoorbeeld een grote stap is 1 meter, 100 grote stappen 

is 100 meter en als je dat 10 keer achter elkaar doet loop 

je een kilometer. Een referentiemaat zou bijvoorbeeld de 

lengte van 10 voetbalvelden achter elkaar kunnen zijn. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://members.home.nl/mhkamp/download_wegenforum/Afstandbord_VNB_A28_gewenst.png&imgrefurl=http://www.wegenforum.nl/viewtopic.php%3Ff%3D247%26t%3D12495%26start%3D30&usg=__s4G7479n_ga1fBrf1rMeCp32Kwg=&h=182&w=284&sz=16&hl=nl&start=31&tbnid=jfFY3SQU5SMVGM:&tbnh=73&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dafstandsborden%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.destil.nl/images/product170/110702.jpg&imgrefurl=http://www.destil.nl/Catalogus.asp%3FNiveau1%3D20%26Niveau2%3D10%26Niveau3%3D10%26Niveau4%3D10&usg=__Le1f6ciuHoh-9VpSrN-D613xm5w=&h=170&w=170&sz=40&hl=nl&start=77&tbnid=kJI4SGnCGcTZ3M:&tbnh=99&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dmeetwiel%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60
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Het blijft echter moeilijk voor te stellen. 

 

Kern: 

Vraag hoe je dat ook heel precies zou kunnen meten. 

Vertel dat je een meetwiel hebt meegebracht en dat je de 

afstand ook heel precies gaat meten. 

Laat zien hoe dat meetwiel werkt. 

 

Verwerking: 

Ga met de groep naar buiten en vraag aan de leerlingen 

hoe je weet waar je begint met meten. 

 

Markeer die plek en stel voor dat je elke 100 meter gaat 

markeren met een pion, stok, of andere marker waarop 

100-200-enzovoorts wordt geschreven, tot je bij de 1000 

bent. Vertel dat de groep dat op verschillende manieren 

gaat 'meten', namelijk bij elke 100 meter die het 

meetwiel telt, vertelt de groep hoeveel grote stappen ze 

hebben gelopen en kijken ze achterom en vertellen ze 

wat ze zien.  

 

Afsluiting:  

Terug in het lokaal bespreekt u de ervaringen die zijn 

genoteerd op de blocnote, met aandacht voor het feit dat 

lange benen grotere stappen kunnen zetten en dit het 

aantal stappen beïnvloedt. 

 

Aandachtspunten Het besef van 10x100 meter voert hier misschien wat te 

ver.  

Het gaat niet om het exact kunnen berekenen wat een 

afstand in kilometers inhoudt, maar om het begrip 

'kilometer' te leren kennen en notie te hebben van wat 

deze afstand ongeveer inhoudt. 

 

Differentiatie 

 

Makkelijker 

- alleen gezamenlijk de stappen tellen 

- touw van honderd meter maken en dan steeds 

verder tellen vanaf elk markeerpunt van 100 naar 

200, enzovoorts 

Moeilijker 

- bij elk markeerpunt kijken de leerlingen terug naar 

de afstand die ze gelopen hebben en geven zelf 

aan hoever ze al gelopen hebben 

- alleen het meetwiel gebruiken en zelf aangeven 

wanneer ze bij een markeerpunt aankomen 

Vervolgactiviteiten 

 

Afstanden en sport (bijvoorbeeld hardlopen, schaatsen). 

Een afstandentabel maken met de 

vakantiebestemmingen. 

Wie woont het verst van de school. 

Paddestoelen met afstanden op de fiets- en wandelpaden. 

Afstanden bij wedstrijden hardlopen en schaatsen. 

Software www.anwb.nl  voor het bepalen van afstanden in 

kilometers 

 

www.afstandmeten.nl 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.flitsservice.be/rpics_2006/01072006/N78Lanaken_N2Veldwezelt/8.jpg&imgrefurl=http://www.flitsservice.be/cm_php/main_repo.php%3Fid%3D68&usg=__ezAUgla2jnrAorWtWDkjdFPynHQ=&h=768&w=1024&sz=107&hl=nl&start=88&tbnid=6Acwnx_LilFMAM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dafstand%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D80
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://citotoets.50webs.com/rekenen/horloge.gif&imgrefurl=http://citotoets.50webs.com/rekenen/tijd.htm&usg=__xjcB-zUZYTVMNer7I7tJF7WdhOk=&h=577&w=577&sz=82&hl=nl&start=4&tbnid=r4o35rV79avZvM:&tbnh=134&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dhorloge%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://citotoets.50webs.com/rekenen/horloge.gif&imgrefurl=http://citotoets.50webs.com/rekenen/tijd.htm&usg=__xjcB-zUZYTVMNer7I7tJF7WdhOk=&h=577&w=577&sz=82&hl=nl&start=4&tbnid=r4o35rV79avZvM:&tbnh=134&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dhorloge%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.elv-downloads.de/bilder/Artikel/Produkte/8/803/80307/Internet//normalneu/80307_F01_GePylonen.jpg&imgrefurl=http://www.elv.de/Carson-25cm-Pylonen,-4er-Set/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_22798/flv_/bereich_/marke_&usg=__T4XATdzVLk4dDKO4SzggxFsvwYw=&h=238&w=238&sz=12&hl=nl&start=155&tbnid=o-Yp3wlbYWHjAM:&tbnh=109&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dpylonen%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D140
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.runningronald.nl/media/1/20090724-anwb-richting.jpg&imgrefurl=http://www.runningronald.nl/index.php%3Fitemid%3D1554&usg=__2dX3YYidBi2-uZS1dz3dljc6RfQ=&h=345&w=460&sz=70&hl=nl&start=257&tbnid=6bm-sHQWQ8Rh2M:&tbnh=96&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Danwb%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D240
http://www.anwb.nl/
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