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Graag bedanken wij de experts Cor Verbakel, Kees Hoogland en Peter de Wert voor de 

goede tips en aanwijzingen die zij hebben gegeven. Dankzij deze feedback hebben wij 

Meet3iDee kunnen maken tot wat het nu is.

WOORD VAN DANK
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INLEIDING

Onderwijs Maak Je Samen en Bouwen=Vouwen hebben als partners voor u een product 

ontwikkeld waarmee u leerlingen van groep 5 tot en met 8 op een inspirerende manier 

kunt leren rekenen. 

Meet3iDee focust vooral op de kerndoelen 32 en 33. Bij deze kerndoelen gaat het vooral 

om meten en meetkunde. In de verantwoording vindt u de achtergronden van onze 

keuzes. 

Meet3iDee bestaat uit een serie bouwplaten waarmee uw leerlingen zelfstandig een 

maquette maken en geometrische vormen in elkaar zetten. Ze krijgen een realistische 

voorstelling van verhoudingen en dimensies. Door middel van de informatie en 

opdrachten in de werkboeken verwerven ze zich al snel goed inzicht in begrippen als 

oppervlakte omtrek en inhoud.  Zo ontstaat inzicht in de voornaamste meetkundige 

begrippen en bewerkingen. 

De bouwplaten bieden vooral mogelijkheden voor het werken met driedimensionale 

vormen. Rekenen met de hedendaagse methodes is over het algemeen 

tweedimensionaal. Voor leerlingen die visueel zijn ingesteld, is driedimensionaal 

zeer voordelig. Bovendien kunnen de leerlingen het materiaal vastpakken en ermee 

construeren. Het is een welkome afwisseling naast de gehanteerde methode. Dat is 

voor leerlingen die leren door te doen, zeer prettig. De meeste opdrachten zijn gericht op 

samenwerken. Samen leer je meer dan alleen.

Er zijn twee verschillende werkboeken beschikbaar; voor groep 5/6 en voor groep 7/8. De 

opdrachten zijn gebaseerd op de kerndoelen voor meten en meetkunde. Per werkboek zijn 

de desbetreffende tussendoelen voor groep 5/6 en groep 7/8 uitgewerkt.  In een overzicht 

hebben wij de verwijzingen  voor u op een rijtje gezet.

De handleiding van Meet3iDee bestaat uit twee onderdelen.  

In het eerste deel krijgt u kort informatie over de materialen en hoe u Meet3iDee kunt 

gebruiken in uw groep. Bovendien geven wij suggesties voor instructie en werkvormen. 

In het tweede deel vindt u de verantwoording van het rekenproduct.

Wij wensen u en uw leerlingen veel rekeninspiratie toe.

Team Onderwijs Maak Je Samen
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1 OPZET EN UITGANGSPUNTEN

Hier vindt u allereerst de opzet en de uitgangspunten van Meet3iDee.  Daarna volgt een 

lijst van de benodigde materialen die de leerlingen nodig hebben tijdens het verwerken 

van de opdrachten in het werkboek van Meet3iDee. 

Het werkboek van Meet3iDee bestaat uit negen onderdelen voor zowel groep 5/6 als 

groep 7/8. Elk onderdeel beslaat twee pagina’s. Per onderdeel zijn aanwijzingen en 

suggesties voor instructie en werkvormen op een rijtje gezet. Ook krijgt u een overzicht 

van de kerndoelen en tussendoelen die per onderdeel aan bod komen.

In de doos van Meet3iDee vindt u zes dezelfde pakketten. Het is de bedoeling, dat een 

groepje van ongeveer vier tot zes leerlingen met een pakket aan de slag gaat. In dit 

groepje gaan zij met de opdrachten in het werkboek aan het werk. De werkboeken zijn 

apart verkrijgbaar. U bepaalt zelf hoeveel werkboeken u gebruikt.

De mogelijkheid bestaat om met de zes maquettes één gezamenlijke maquette te maken. 

Dit is afhankelijk van uw keuze en voorkeur.

Het werkboek is voornamelijk gericht op zelfstandig werken. Het is de bedoeling dat 

uw leerlingen daarnaast ook vaak in tweetallen of in groepjes werken.  Op deze manier 

komen ze in gesprek met elkaar over de materie en bespreken ze welke oplossingen ze 

hebben gevonden en op welke manier ze hiertoe zijn gekomen. Daar waar mogelijk, is er 

een plek in het werkboek voor leerlingen om calculaties en gedachtes kwijt te kunnen.

Er is speciaal gekozen voor het gebruik van beeldmateriaal. Het beeldmateriaal  moet 

zorgen voor verduidelijking, visualisatie en inzicht in toepassingen. Daarnaast krijgen  

uw leerlingen inzage in de toepassingen van de verschillende onderdelen. Hierbij krijgen 

zij antwoord op de vragen ‘waar kom ik dit tegen?’ en ‘wat kan ik ermee?’.

Meet3iDee bestaat uit zes pakketten voor een groep leerlingen en een handleiding voor 

de leerkracht.

 Ieder pakket bevat dezelfde bouwplaten: 

1. Plattegrond 1 2. Plattegrond 2

3. Bouwplaat 1 4. Bouwplaat 2

5. Bouwplaat 3 6. Bouwplaat 4

7. Bouwplaat 5 8. Bouwplaat 6

Daarnaast kunt u gebruik maken van de werkboeken. In de werkboeken staan alle 

opdrachten die horen bij de pakketten. Tijdens de verwerking van deze opdrachten 

hebben de leerlingen werkmateriaal nodig. Per onderdeel staat hieronder aangegeven 

welke materialen de leerlingen nodig hebben.

Materiaal
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Groep 5/6 

Benodigde materialen per tweetal:

Onderdeel 2

Pagina 6/7  

- Plattegrond Meet3iDee

- Opgebouwde bouwplaten 

Meet3iDee

- Liniaal

- Wit papier voor collage 

Tijdschriften

- Lijm en schaar

Onderdeel 5

Pagina 12/13

- Plattegrond Meet3iDee

- Liniaal 

- Velletje A4 papier

- Schaar

Onderdeel 8

Pagina 18/19

- Plattegrond Meet3iDee

- Bouwplaat Meet3iDee 

met kubussen

- 70 blokjes MAB-materiaal 

van 1 cm3 

- Plakband

Onderdeel 3

Pagina 8/9

- Plattegrond Meet3iDee

- (Bord)liniaal

- Ruitjespapier (vierkant)

- 20 velletjes A4 papier  

- Plakband/ lijm en schaar

- Groen papier

- Blauw papier

Onderdeel 6

Pagina 14/15

- Computer

- Internet

- Softwareprogramma 

‘Paint’

- Schaar en lijm

Onderdeel 9

Pagina 20/21

- Ruitjespapier (vierkant)

- Liniaal

Onderdeel 1

Pagina 4/5

- Plattegrond Meet3iDee

- Bouwplaten Meet3iDee

- (Bord)liniaal

- Lijm

Onderdeel 4

Pagina 10/11

- Plattegrond Meet3iDee

- Liniaal

- Velletje A4 papier

- Groen papier

- Ruitjespapier (vierkant) 

- Schaar

Onderdeel 7

Pagina 16/17

- Plattegrond Meet3iDee

- Liniaal

- Velletje A4 papier

- Schaar
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Groep 7/8 

Benodigde materialen per tweetal:

Onderdeel 1

Pagina 4/5 

- Plattegrond Meet3iDee

- Bouwplaten Meet3iDee

- (Bord)liniaal

- Ruitjespapier (vierkant)

- Lijm

Onderdeel 4

Pagina 10/11

- Plattegrond Meet3iDee

Opgebouwde bouwplaten 

Meet3iDee

- Bordliniaal

- Stoelen en touw of

- Boeken en kartonnen 

dozen

- Velletje A4 papier

- Ruitjespapier (vierkant)

- Schaar

Onderdeel 7

Pagina 16/17

- Plattegrond Meet3iDee

- Liniaal

- Stofcentimeter

- Wit potlood

- Touw en spijker (of passer)

- Blauw papier

Onderdeel 2

Pagina 6/7  

- Plattegrond Meet3iDee

- Liniaal

- Ruitjespapier (vierkant)

- Schaar

- Klikwiel (indien 

aanwezig)

Onderdeel 5

Pagina 12/13

- Plattegrond Meet3iDee

- Liniaal 

- Ruitjespapier (vierkant)

- Stevig A4 papier

- Schaar en lijm

Onderdeel 8

Pagina 18/19

- Plattegrond Meet3iDee

- Opgebouwde bouwplaten 

Meet3iDee

- Ruitjespapier (vierkant)

- Kleurpotloden

- Schaar en lijm 

Onderdeel 3

Pagina 8/9

- Plattegrond Meet3iDee

- Liniaal

- Groen papier

- 4 velletjes A4 wit 

papier 

Onderdeel 6 

Pagina 14/15

- 10 blokjes MAB-materiaal 

van 1 cm³

- Opgebouwde bouwplaten 

Meet3iDee

- Ruitjespapier (vierkant)

- Schaar en lijm

- Plakband

Onderdeel 9

Pagina 20/21

- Plattegrond Meet3iDee

- Opgebouwde bouwplaten 

Meet3iDee

- Digitale fotocamera

- Velletje A4 papier

- Wit postervel

- Kleurpotloden/stiften
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Meet3iDee is zo opgezet, dat u de leerlingen in zes kleine groepjes laat werken. Veelal 

kunnen ze binnen het groepje in tweetallen of drietallen de opdrachten maken. Ook zijn 

er opdrachten die ze zelfstandig uitvoeren. Volgens de onderstaande iconen wordt dit 

aangegeven.

  

 De leerlingen maken deze opdrachten alleen, zelfstandig.

  

 De leerlingen maken deze opdrachten in twee- of drietallen.

Per onderdeel is er een korte uitleg, ‘wist je dat’, met veel beeldmateriaal. Ook wordt 

ingegaan op het waarom van de opdrachten. Dit is aangegeven in de antwoorden op de 

vragen ‘waar kom ik dit tegen?’ en ‘wat kan ik ermee?’.

In principe kunnen de leerlingen het werkboek op hun eigen tempo doorwerken. 

U dient er wel rekening mee te houden dat de opdrachten afwisselend alleen en in 

groepjes uitgewerkt kunnen worden.  Bij enkele onderdelen zijn er extra opdrachten en 

opdrachten die ze thuis kunnen uitvoeren.

Daar waar mogelijk zijn er plekken in het werkboek gereserveerd 

voor leerlingen om hun berekeningen en/of tekeningen te 

noteren of tekenen. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen beginnen bij onderdeel 1 en eindigen bij onderdeel 

9. Het is niet aan te bevelen om de onderdelen in een andere volgorde aan te bieden of te 

laten verwerken. Het is niet noodzakelijk dat alle groepjes tegelijkertijd met Meet3iDee 

aan het werk zijn. Indien u met het materiaal niet goed uitkomt bij een of meerdere 

onderdelen, kunt ervoor kiezen om deze onderdelen (of een aantal opdrachten daarvan) 

door de groepjes op een verschillende tijdstippen te laten verwerken.

Voor elk van de zes groepjes is er binnen het pakket een bouwplaat beschikbaar met 

uitslagen van gebouwen die niet zijn ingekleurd. Deze bouwplaat kunt u op elk gewenst 

tijdstip inzetten om de leerlingen hun eigen huizen te laten ontwerpen en construeren. 

Ook kunt u deze activiteit gebruiken als tempodifferentiatie.

Het werkboek voor groep 5/6 kunt u zowel in groep 5 als in groep 6 inzetten. Voor het 

werkboek van groep 7/8 geldt, dat het zowel in groep 7 als in groep 8 ingezet kan worden. 

Binnen deze werkboeken is er geen differentiatie op niveau. Het kan zijn dat u het 

werkboek 5/6 in groep 5 inzet en het werkboek van groep 7/8 in groep 7. Als u niet precies 

dezelfde stof wenst te behandelen in groep 6 en 8, kunt u er voor kiezen om de leerlingen 

eind groep 5 of eind groep 7 te laten aangeven wat zij nog moeilijk vinden. Zij kunnen 

dit per onderdeel opschrijven in de bijlage. Uit het document wordt duidelijk met welke 

onderdelen de leerlingen nog moeite hebben. Verderop in de handleiding kunt 

        u nakijken welke doelen hier bij horen. U kunt met deze doelen in de opvolgende    

                groep aan de slag.

Hoe werkt u met Meet3iDee?

Zo heb ik het
 uitgerekend:
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Algemene suggesties en aanwijzingen

De suggesties en aanwijzingen zijn onderverdeeld in instructie en nabespreking.

Hierna vindt u suggesties en aanwijzingen voor instructie, werkvormen, verwerking, 

nabespreking en differentiatie. 

U krijgt eerst algemene suggesties en aanwijzingen. Deze gelden voor alle onderdelen 

voor zowel groep 5/6 als voor groep 7/8. Vervolgens gaan we per onderdeel in op 

specifi eke instructies en opmerkingen. Deze zijn per niveau (groep 5/6 en 7/8)   

verschillend.

Eerst experimenteren

In de werkboeken wordt op de linkerbladzijde direct formele informatie gegeven over 

meten en meetkunde. Voor de leerlingen is het goed om eerst te kunnen experimenteren 

met meten en ons maatstelsel. 

Het is aan te bevelen om uw leerlingen te laten ontdekken op welke manieren je kunt 

meten en hoe ons maatstelsel in elkaar zit. Ideeën en suggesties hiervoor kunt u vinden 

op de website: www.onderwijsmaakjesamen.nl/meet3idee.

Instructie/voorbespreking

• Geef van tevoren aan, bij elk onderdeel, wat het doel is. De doelen worden verderop in 

de handleiding per onderdeel aangegeven.

• Bekijk per onderdeel met de leerlingen de informatie en de toepassingen die te vinden 

zijn op de linkerbladzijde. 

• Bespreek kort welke opdrachten de leerlingen gaan maken en of ze zelfstandig of samen 

de opdrachten moeten verwerken. 

• Geef aan wat de leerlingen kunnen doen als ze iets niet begrijpen of als ze klaar zijn. In 

het werkboekje is een begrippenlijst te vinden. De bouwplaat met de lege uitslagen kan 

eventueel als tempodifferentiatie gebruikt worden.

Nabespreking/reflectie

• U kunt een nabespreking houden naar aanleiding van o.a. de volgende vragen:

- Wat heb je geleerd en hoe heb je dat gedaan (door te lezen, te kijken, te luisteren of te   

kijken naar anderen, op een andere manier)?

- Wat vond je moeilijk, hoe heb je het opgelost?

- Hoe verliep de samenwerking in jullie groepje?

- Waar ben je trots op nu je deze opdracht gemaakt hebt?

• Laat enkele leerlingen presenteren hoe zij een moeilijke opdracht hebben opgelost.

• Zorg ervoor dat een ouder of collega fi lmt tijdens de verwerking van de opdrachten. Kies 

hieruit een goed stukje om te laten zien op een monitor of op het digitale schoolbord.
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bladzijde 4/5

De leerlingen zetten de maquette in elkaar en maken 

hierbij enkele opdrachten. Ze zien wat een uitslag is en 

hoe dit er uitziet als het in elkaar gezet is. Bovendien 

komen ze in aanraking met de termen oppervlakte en 

schaal. 

- Laat de leerlingen de verschillende bouwplaten 

bekijken en vraag of ze weten wat dit wellicht 

gaat worden als ze het in elkaar gezet hebben. De 

tekeningen van de gebouwen noemen we ‘uitslagen’.  

De stippellijnen op de bouwplaten zijn vouwlijnen. 

‘PS’ staat voor plakstrook.

- Ga in op de termen oppervlakte, maquette en schaal. 

Dit kunt u doen door leerlingen goed te laten kijken 

naar de aanwijzingen op de linkerpagina.

Per leerling is er in het groepje in ieder geval één 

bouwplaat die ze in elkaar kunnen zetten. 

Opdrachten 1 en 2 zijn bedoeld voor tweetallen of 

per groepje. Opdracht 3 en 4 kunt u klassikaal of op 

verschillende tijdstippen laten uitvoeren.

bladzijde 6/7

De leerlingen leren hoe de vakkenverdeling werkt op 

kaarten en plattegronden. 

- Vraag de leerlingen hoe ze de cijfers en letters hebben 

opgeplakt bij hun plattegrond. Waarom hebben ze 

voor deze ligging/verdeling gekozen? 

Opdracht 1 t/m 5 maken de leerlingen zelfstandig.

De opdrachten A t/m C kunnen de leerlingen in 

tweetallen of in groepjes maken.

Daarnaast gaan ze op schaal wegen en kruisingen 

maken voor de plattegrond.

U kunt er voor kiezen om verbindingen te laten maken 

tussen de verschillende plattegronden van alle groepjes.  

U kunt voor leerlingen die niet heel snel werken 

aangeven, dat ze opdracht 3, 4 en B kunnen overslaan. 

Snelle leerlingen kunnen verder met de opdracht ‘wat ga 

je doen’. 

Groep 5/6 

Onderdeel 1 groep 5/6                                                                                                                 

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Onderdeel 2 groep 5/6                                                                                                                

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Differentiatie

De schuingedrukte onderwerpen staan in de begrippenlijst van het werkboek.
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bladzijde 8/9

De leerlingen verwerven inzicht in de lengtematen 

millimeter (mm), centimeter (cm), decimeter (dm) en 

meter (m). Ze oriënteren zich verder op de term schaal.   

- Laat de leerlingen andere associaties bedenken bij de 

verschillende maten.

- Herhaal de schaal die geldt voor de plattegrond.

Opdracht 1 t/m 5 maken de leerlingen zelfstandig. 

Opdracht A t/m G kunnen ze in tweetallen of in groepjes 

maken. Daarnaast maken de leerlingen een collage van 

afbeeldingen die horen bij de betreffende maten. Als 

extra opdracht kunnen leerlingen berekenen hoe ver 

ze van school af wonen. Hiervoor zou een klikwiel heel 

geschikt zijn, mits aanwezig. Deze is verkrijgbaar bij Koks 

Gesto. Een doel is in het echt ongeveer zeven meter breed 

en 2,5 meter hoog.

U kunt voor leerlingen die niet heel snel werken aange-

ven, dat ze opdracht 4, 5, A en B kunnen overslaan. Voor 

de opdracht bij ‘wat ga je doen’ kunt u differentiëren in 

het aantal plaatjes wat ze dienen te vinden per maat.

bladzijde 10/11

De leerlingen oriënteren zich op vierkante cm (cm2), dm 

(dm2) en m (m2).

- Bespreek de verwijzingen naar de verschillende maten 

die gegeven worden. Zijn er nog andere voorbeelden 

die leerlingen kennen?

- Geef aan dat bij het maken van 1 m² (opdracht 3) er 

verschillende oplossingsmogelijkheden zijn. Deze kunt 

u in de nabespreking laten presenteren.

Opdracht 1 t/m 6 maken de leerlingen in tweetallen of 

in groepjes. Opdracht A t/m D kunnen ze zelfstandig 

maken. Daarnaast maken de leerlingen een tuin en een 

zwembad op schaal met gekleurd papier.  

U kunt voor leerlingen die niet heel snel werken aange-

ven, dat ze opdracht A t/m D kunnen overslaan. Voor de 

opdracht bij ‘wat ga je doen’ kunt u differentiëren door 

snelle leerlingen de hele opdracht te laten maken en 

minder snelle leerlingen alleen de eerste opdracht.

Onderdeel 3 groep 5/6                                                                                                                 

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Differentiatie

Onderdeel 4 groep 5/6                                                                                                                

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Differentiatie
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bladzijde 12/13

De leerlingen  leren hoe ze oppervlakte kunnen 

berekenen. Ook zien ze in dat oppervlakte niet altijd 

gemeten kan worden via lengte x breedte.

- Bespreek de toepassingen van de term oppervlakte. 

Hebben de leerlingen deze wellicht van dichtbij 

meegemaakt?

- Benadruk nogmaals de relatie tussen de plattegrond en 

de werkelijkheid. Een vierkante cm op de plattegrond 

is in realiteit 8 vierkante meter.  

Opdracht 1 t/m 5 maken de leerlingen zelfstandig.   

Opdracht A t/m D kunnen de leerlingen in tweetallen of 

in groepjes  maken. 

Daarnaast experimenteren de leerlingen met 

oppervlaktes in verschillende vormen.  De foto bij 

de antwoorden maakt het ‘knippen en plakken’ 

inzichtelijk.. 

U kunt voor leerlingen die niet heel snel werken 

aangeven, dat ze opdracht 2, 4 en D kunnen 

overslaan. Voor de opdracht bij ‘wat ga je doen’ kunt u 

differentiëren door snelle leerlingen de hele opdracht te 

laten maken en minder snelle leerlingen alleen de twee 

laatste opdrachten.

bladzijde 14/15

De leerlingen oriënteren zich op de hectometer .

- Weten de leerlingen wat een kilometer is? Vraag hen 

om associaties met deze afstand.

- Bespreek de verwijzing naar de hectometerpaaltjes. 

Hebben de leerlingen deze wel eens gezien?

Opdracht 1 t/m 4 maken de leerlingen zelfstandig.

Opdracht A t/m D kunnen ze in tweetallen of in groepjes 

maken. 

Daarnaast maken de leerlingen een strook op schaal die 

in realiteit een hectometer voorstelt.

U kunt voor leerlingen die niet heel snel werken 

aangeven, dat ze opdracht 4, D en E kunnen 

overslaan. Voor de opdracht bij ‘wat ga je doen’ kunt 

u differentiëren door snelle leerlingen ook een hele 

kilometer te laten maken op schaal.  

Onderdeel 5 groep 5/6                                                                                                                 

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Differentiatie

Onderdeel 6 groep 5/6                                                                                                                

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Differentiatie
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bladzijde 16/17

De leerlingen leren inzien dat een verandering van de 

breedte of de lengte van een afbeelding invloed heeft op 

hoe deze afbeelding er dan uitziet. Ze experimenteren 

met het programma Paint om te zien wat er gebeurt als je 

de verhoudingen verandert. Een ander tekenprogramma 

kunt u hiervoor ook gebruiken.

- Vraag de leerlingen of ze al eens met het programma 

hebben gewerkt of foto’s of afbeeldingen hebben 

aangepast. Wat zijn de ervaringen?

-  Vraag de leerlingen of zij weten wat er gebeurt als 

je alleen de lengte of de breedte van een afbeelding 

verandert. 

Opdracht 1 t/m 3 maken de leerlingen zelfstandig.

Daarnaast experimenteren de leerlingen met het 

manipuleren van afbeeldingen m.b.v. het programma 

‘Paint’.  

De leerlingen kunnen alle opdrachten maken. De 

opdracht bij ‘wat ga je doen’ kunnen ze heel goed in 

twee- of drietallen uitvoeren. U kunt er hierbij voor 

zorgen dat een goede leerling samenwerkt met een 

minder goede leerling. U kunt de snelle leerlingen een 

instructietekst of presentatie laten voorbereiden over 

hetgeen ze bij ‘wat ga je doen’ hebben moeten doen. 

bladzijde 18/19

De leerlingen oriënteren zich op de kubus en kubieke cm 

(cm3) en kubieke dm (dm3). 

- Vraag de leerlingen of ze de Rubik kubus kennen of 

een ander voorbeeld van een kubusfi guur.

- Laat zien wat de ribben zijn van een kubus.

Opdracht A t/m H kunnen de leerlingen in tweetallen of 

in groepjes maken.

Daarnaast experimenteren de leerlingen met het  

vergroten van de ribben van een kubus.   

U kunt voor leerlingen die niet heel snel werken 

aangeven, dat ze opdracht 7 en 8 kunnen overslaan. Voor 

de opdracht bij ‘wat ga je doen’ kunnen de leerlingen in 

een groepje samenwerken. U kunt de groepjes die snel 

klaar zijn, vragen of ze ook kunnen achterhalen hoeveel 

blokjes van 1 cm3 ze nodig hebben voor een kubus met 

een ribbe van 3 cm (27 blokjes).

Onderdeel 7 groep 5/6                                                                                                                 

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Differentiatie

Onderdeel 8 groep 5/6                                                                                                                

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Differentiatie
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bladzijde 20/21

De leerlingen leren hoe de uitslag van een kubus in 

elkaar zit.

- Leg uit wat een uitslag is (zie begrippenlijst).

- Laat de bouwplaat van de kubus zien of vouw een 

kubus van de bouwplaat uit elkaar om te laten zien 

hoe de uitslag in elkaar zit.

- De leerlingen kunnen na de verwerking van de 

opdrachten laten zien of presenteren hoe ze de uitslag 

van de balk hebben gemaakt (opdracht A)

Opdracht 1 maken de leerlingen zelfstandig.

Opdracht 2 en A en B kunnen de leerlingen in 

tweetallen of in groepjes maken.   

U kunt voor leerlingen die niet heel snel werken 

aangeven, dat ze de laatste opdracht bij ‘wat ga je doen’ 

kunnen overslaan. De snelle leerlingen maken alle 

opdrachten.

Onderdeel 9 groep 5/6                                                                                                                 

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Differentiatie
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bladzijde 4/5

De leerlingen zetten de maquette in elkaar en maken 

hierbij enkele opdrachten. Ze leren hierbij hoe je de 

oppervlakte van een vlak of gebied berekent.   

- Laat de leerlingen de verschillende bouwplaten 

bekijken en vraag of ze weten wat dit wellicht 

gaat worden als ze het in elkaar gezet hebben. De 

tekeningen van de gebouwen noemen we uitslagen.  

De stippellijnen op de bouwplaten zijn vouwlijnen. 

‘PS’ staat voor plakstrook.

- Ga in op de termen oppervlakte, maquette en schaal. 

Dit kunt u doen door leerlingen goed te laten kijken 

naar de aanwijzingen op de linkerpagina.

Per leerling is er in het groepje in ieder geval één 

bouwplaat die ze in elkaar kunnen zetten. 

Opdrachten 1 en 2 maken de leerlingen in tweetallen of 

per groepje.

Opdracht A en B kunt u klassikaal of op verschillende 

tijdstippen laten uitvoeren.

 

bladzijde 6/7

De leerlingen leren dat gebieden met eenzelfde 

oppervlakte niet noodzakelijkerwijs eenzelfde omtrek 

hebben. 

- Vraag de leerlingen of ze wel eens een veld met lint 

hebben uitgezet. Op welke manier hebben ze dit 

gedaan of zouden ze dit doen?

- Laat zien hoe ze de omtrek van iets kunnen uitrekenen 

door de linkerpagina met ze door te nemen.

Opdrachten 1 t/m 5 maken de leerlingen zelfstandig.

Opdracht A t/m C kunnen de leerlingen in tweetallen of 

in groepjes maken. 

Daarnaast maken de leerlingen van papier de 

muren van het zwembad. Het is de bedoeling dat ze 

brainstormen over een oplossing m.b.t. de plaatsing van 

het zwembad in/op de maquette.

U kunt voor leerlingen die niet heel snel werken aan-

geven, dat ze opdracht 4, 5 en C kunnen overslaan. Ook

de tweede opdracht bij ‘wat ga je doen’ kunnen ze over-

slaan. Snelle leerlingen maken de hele opdracht bij ‘wat 

ga je doen’. Zij kunnen wellicht presenteren aan de

groep hoe ze de opdracht hebben uitgevoerd.

Groep 7/8

Onderdeel 1 Groep 7/8

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Onderdeel 2 groep 5/6                                                                                                                

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Differentiatie



18

bladzijde 8/9

De leerlingen maken kennis met de hectare en 

experimenteren met het vergroten van oppervlakte en 

het toepassen van kennis m.b.t. oppervlakte.  

- Vraag de leerlingen of ze weten wat een hectare 

inhoudt.

- Bespreek van tevoren of achteraf de manier van 

oplossen bij opdracht D.

- Laat enkele groepjes de uitgeknipte hectares-op-schaal 

met elkaar vergelijken, zijn ze even groot?

Opdrachten 1 t/m 7 maken de leerlingen zelfstandig.

Opdracht A t/m D kunnen de leerlingen in tweetallen of 

in groepjes maken. 

Daarnaast maken de leerlingen op twee verschillende 

schalen voetbalveldjes en bijbehorende goals.

U kunt voor leerlingen die niet heel snel werken 

aangeven, dat ze opdracht A t/m D kunnen overslaan. 

Voor de opdracht bij ‘wat ga je doen’ kunnen ze de 

tweede opdracht overslaan. Snelle leerlingen kunnen 

alle opdrachten maken.

bladzijde 10/11

De leerlingen leren hoe ze kubieke cm, dm en m kunnen 

berekenen.  Ze verkennen de inhoud van één kubieke 

meter (m³).   

- Laat zien hoe je de inhoud berekent door de 

linkerpagina met ze door te nemen.

- Vraag de leerlingen of ze weten hoeveel er in een 

kubieke meter past.

- Laat enkele leerlingen na de verwerking presenteren 

hoe ze opdracht 2 hebben uitgevoerd.

Opdrachten 1 t/m 4 maken de leerlingen in een groepje 

van 3-4 leerlingen. Opdracht A t/m E kunnen de 

leerlingen zelfstandig maken. 

Daarnaast maken de leerlingen met stroken van papier 

een kubus van één kubieke decimeter (dm³) en een extra 

verdieping op de maquette.

U kunt voor leerlingen die niet heel snel werken 

aangeven, dat ze opdracht 4, D en E kunnen over-slaan. 

Voor de opdracht bij ‘wat ga je doen’ kunt u differen-

tiëren door snelle leerlingen de hele opdracht te laten 

maken en minder snelle leerlingen alleen de eerste 

opdracht.

Onderdeel 3 groep 7/8                                                                                                                 

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Differentiatie

Onderdeel 4 groep 7/8                                                                                                        

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking 

Differentiatie
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bladzijde 12/13

De leerlingen leren hoe ze berekeningen met de kubieke 

decimeter en kubieke meter kunnen toepassen.     

- Herhaal de manier waarop je inhoud kunt berekenen

- Laat, indien mogelijk, zien dat in 1 dm³ precies een 

liter past. Ter ondersteuning kunt u gebruik maken 

van het volgende fi lmpje: http://www.youtube.com/

watch?v=Ccv6Sh-4tbc.   

Opdrachten 1 t/m 6 maken de leerlingen zelfstandig. 

Opdracht A t/m D kunnen de leerlingen in tweetallen of 

groepjes maken.

Daarnaast maken de leerlingen van papier de muren en 

de bodem van het zwembad, op schaal.

U kunt voor leerlingen die niet heel snel werken 

aangeven, dat ze opdracht 4 t/m 6 en D kunnen 

overslaan. Voor de opdracht bij ‘wat ga je doen’ kunt u 

differentiëren door snelle leerlingen naast deze opdracht 

ook te vragen om uit te rekenen voor hoeveel m² verf 

ze nodig zouden hebben om de muren en de bodem te 

schilderen (192 m²).

bladzijde 14/15

De leerlingen oriënteren zich op het vergroten van 

inhoud.     

- Leg uit en laat zien wat de ribbe van een kubus is. De 

omschrijving hiervoor staat in de begrippenlijst.

- Laat enkele leerlingen presenteren hoe ze  op het 

antwoord zijn gekomen bij opdracht 3.

Opdrachten 1 t/m 3 maken de leerlingen zelfstandig. 

Opdracht A t/m E kunnen de leerlingen in tweetallen of 

groepjes maken.

Daarnaast maken de leerlingen een uitslag voor een 

extra verdieping op de maquette. Ze bevestigen de 

uitgeknipte en gevouwen uitslag aan het gebouw op de 

maquette. 

U kunt voor leerlingen die niet heel snel werken 

aangeven, dat ze opdracht 2, B en de opdracht ‘wat ga 

je doen’. De snelle leerlingen kunnen alle opdrachten 

maken. 

   

Onderdeel 5 groep 7/8                                                                                                                 

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Differentiatie

Onderdeel 6 groep 7/8                                                                                                             

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Differentiatie
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bladzijde 16/17

De leerlingen leren hoe ze de omtrek van een cirkel 

kunnen uitrekenen.     

- Neem met de leerlingen de linkerpagina door, 

introduceer de term π (pie).

- Laat zien hoe je omtrek van een cirkel uitrekent.

- Enkele leerlingen kunnen aangeven wat ze voor 

antwoord bij 7 hebben bedacht.

Opdrachten 1 t/m 7 maken de leerlingen zelfstandig. 

Opdracht A t/m E kunnen de leerlingen in tweetallen of 

groepjes maken.

Daarnaast maken de leerlingen een rond zwembad op 

schaal, tweedimensionaal.  

U kunt voor leerlingen die niet heel snel werken aangeven 

dat ze opdracht D en E kunnen overslaan. U kunt de snelle 

leerlingen aan de slag laten gaan met het maken van een 

ander rond zwembad, met bijvoorbeeld een diameter van 5 

of 6 meter in het echt.

bladzijde 18/19

De leerlingen oriënteren zich op verschillende 

meetkundige driedimensionale fi guren (kegel, piramide en 

driezijdig prisma).     

- Bekijk met de leerlingen de linkerpagina en de gebouwen 

van de maquette. Welke fi guren herkennen ze in de 

gebouwen op de plattegrond?

- Laat de uitslag van de kubus van de bouwplaat zien.

- Laat enkele leerlingen hun eigen gemaakte gebouw 

presenteren.

Opdrachten 1 t/m 3 maken de leerlingen zelfstandig. 

Opdracht A t/m E kunnen de leerlingen in tweetallen of 

groepjes maken.

Daarnaast maken de leerlingen een eigen bedacht gebouw 

op schaal.  

U kunt voor leerlingen die niet heel snel werken aangeven 

dat ze opdracht 3, C en D kunnen overslaan. U kunt de 

snelle leerlingen meerdere varianten laten maken bij ‘wat 

ga je doen’ (tweede deel).

Onderdeel 7 groep 7/8                                                                                                                 

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Differentiatie

Onderdeel 8 groep 7/8                                                                                                        

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Differentiatie



21

bladzijde 20/21

De leerlingen zien hoe ze op de plattegrond een plek 

kunnen herkennen naar aanleiding van een foto die vanaf 

dat standpunt is genomen.

- Bekijk met de leerlingen de linkerpagina en laat ze 

aangeven hoe ze kunnen herkennen vanaf welk 

standpunt de foto’s zijn genomen.

De leerlingen kunnen alle opdrachten in tweetallen of 

groepjes maken.  

De opdracht ‘wat ga je doen’ kunnen de leerlingen het beste 

uitvoeren in een groepje van minimaal drie leerlingen.

Onderdeel 9 groep 7/8                       

Doel 

Voor- en nabespreking

Verwerking

Differentiatie
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Verwijzing tussendoelen naar opdrachten Meet3iDee

De volgende tussendoelen zijn op de verschillende onderdelen van groep 5/6 van 

toepassing.

Het betreft niet alle tussendoelen die volgens de SLO vallen onder kerndoelen 32 en 33. 

32 De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

33 De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, 

geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

Het zijn vooral de tussendoelen die bij Meet3iDee als uitgangspunt zijn genomen.

Tussendoelen welke aan bod komen  

• Oriënteren en plaats bepalen in het platte vlak 

en in de ruimte op maquettes, plattegronden en 

eenvoudige kaarten.

• Routes met het openbaar vervoer, wegennet op de 

landkaart.

• Lengten en afstanden bepalen met behulp van een 

gegeven schaallijn.

• Onderzoeken van de kubus (eigenschappen, 

bouwplaten).

• Maken van bouwplaten.

• Vergroten en verkleinen van tekeningen en het 

verband met verhoudingen onderzoeken.

• Het ontwikkelen van taal bij rekenen.

• De nadruk ligt op ‘onderzoeken’, ‘voorspellen’, 

‘experimenteren’, ‘verklaren’ en ‘redeneren’.

• Verkenning van het gebruik van andere gangbare 

praktische meetinstrumenten zoals (huishoud)

centimeter, rolmaat en klikwiel.

• Ervaring opdoen met het zelf bedenken van passende 

meetstrategieën zoals bij de hoogte van een deur met 

behulp van een duimstok.

• Introductie van de decimeter als maateenheid voor 

lengte; ordening van de vier ‘kleine maateenheden’ 

m, dm, cm en mm in één samenhangend stelsel en 

omzetten van de ene maat in de andere maat.

• Introductie van de kilometer als standaardmaat; 

koppeling van deze maat aan andere 

standaardmaten (met name de meter) en aan een 

in de eigen omgeving verankerde referentiemaat 

(afstand van school tot...).

• Introductie van de vierkante meter (m²) als 

standaardmaat voor oppervlakte; koppeling van deze 

Werkboek blz.

4-7

6-7

6-21

18-19

4-5

16-17

4-21

4-21

4-5, 8-9 

4-5, 8-9

8-9

14-15

12-13

Kerndoel

32 

33
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De volgende tussendoelen zijn op de verschillende onderdelen van groep 7/8 van 

toepassing. 

maat aan referentiematen zoals het zijbord van een 

schoolbord.

• Onderzoek naar de vraag of de oppervlakte van platte 

objecten groter of kleiner dan 1 m² is.

• Verkenning van de mogelijkheid om te redeneren in 

termen van ‘zoveel rijen van zoveel vierkante meters’ 

bij het bepalen van de oppervlakte van grotere 

objecten zoals de oppervlakte van een muur of vloer.

• Bepalen van de oppervlakte van grillige fi guren door 

omvormen en compenseren.

• Introductie van de andere gangbare kleine 

oppervlaktematen dm², cm², mm²; verkenning van 

de onderlinge relaties tussen deze maten.

• Introductie van de hectometer. 

Dit hoort volgens het SLO thuis bij het aanbod groep 7/8.

• Tekenen van uitslagen voor een bouwsel (mandje, 

doos, piramide, kegel, driezijdig prisma, dobbelsteen) 

en vervolgens construeren.

Dit hoort volgens het SLO thuis bij het aanbod groep 7/8.

• Verkennen van de onderlinge relaties tussen 

oppervlaktematen binnen het metriek stelsel en 

eenvoudige, veel voorkomende omzettingen kunnen 

maken (1 m² is ..... dm² of .... cm² ).

Dit hoort volgens het SLO thuis bij het aanbod groep 7/8.

Tussendoelen welke aan bod komen  

• Afstanden bepalen met behulp van schaallijn en 

schaal.

• Tekenen van uitslagen voor een bouwsel (mandje, 

doos, piramide, kegel, driezijdig prisma, dobbelsteen) 

en vervolgens construeren.

• Het onderzoeken van vormen en hun eigenschappen

• Vergroten/verkleinen van twee- en driedimensionale 

vormen en nadenken over het verband met 

verhoudingen (lengte, oppervlakte, inhoud).

• Experimenteren met en redeneren bij viseerlijnen 

(wat is zichtbaar vanaf bepaalde standpunten).

12-13

12-13

10-13

12-13

14-15

20-21

10-11

Werkboek blz.

4-5

18-19

18-19

8-9 ,12-13

20-21

Kerndoel 

32
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• En het ontwikkelen van taal bij bovenstaande. 

De nadruk ligt op ‘onderzoeken’, ‘voorspellen’, 

‘experimenteren’, ‘verklaren’ en ‘redeneren’.

• Oefenen van elementaire herleidingsopgaves in een 

context op basis van kennis van het maatstelsel.

• Verkenning en inoefening van de formule voor het 

bepalen van de omtrek van rechthoekige fi guren 

in de vorm van ‘ twee keer de lengte en 2 keer de 

breedte’.

• Onderzoek naar de omtrek van niet-rechthoekige 

fi guren zoals cirkels. Verkenning van strategieën om 

zulke omtrekken handig te bepalen met behulp van 

een draad of een centimeter.

• Verkenning en oefening van het werken met de 

formule ‘oppervlakte is lengte x breedte’ voor het 

bepalen van de oppervlakte van rechthoekige 

objecten zoals een tuin, een muur of een kamer.

• Introductie van de hectare als maateenheid 

die in de praktijk veel gebruikt wordt voor 

grotere oppervlaktes; koppeling van deze maat 

aan de ‘vierkante hectometer’ en aan passende 

referentiematen (zoals twee voetbalvelden).

• Verkenning van het bepalen van de inhoud van 

een balk en van de formule die daarbij gebruikt kan 

worden: ‘lengte x breedte x hoogte’.

• Introductie van de voornaamste ‘kubieke maten’: 

kubieke decimeter (dm³), kubieke centimeter (cm³), 

kubieke meter (m³). Koppeling van deze maten aan 

de ‘litermaten’: 1 dm³ komt overeen met 1 liter, 1 cm³ 

met 1 milliliter, 1 m³ met 1000 liter.

• Onderzoek naar het effect van vergroten op de 

oppervlakte en inhoud van objecten: wordt een 

object 2 keer zo lang, dan wordt de oppervlakte 4 keer 

zo groot en de inhoud 8 keer zo groot.

4-21

4-19

6-7

16-17

4-7

8-9

10-11

10-13

8-9 ,12-13 

33
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Rekenen & wiskunde; het subdomein meten en meetkunde

Het gebied van rekenen & wiskunde kent vier subdomeinen, die samen het overgrote 

deel van de relevante inhouden overdekken. Dit zijn:

1. Getallen

2. Verhoudingen

3. Meten en Meetkunde

4. Verbanden

Voor de verantwoording en aanleiding van het ontwikkelen van Meet3iDee wordt 

ingegaan op het derde subdomein: meten en meetkunde. Kort gezegd omvat meten 

onderwerpen als lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht en het toepassen van deze 

onderwerpen in vraagstukken of situaties.

Meetkunde houdt het ruimtelijk redeneren in aan de hand van bouwsels, bouwplaten, 

plattegronden, kaarten, foto’s en gegevens over plaatsen. 

Situatie meetkunde

In het reken-wiskundeonderwijs van de basisschool wordt geïsoleerd en weinig aandacht 

gegeven aan meetkunde, aldus TAL (2006). Verder geeft TAL (2006) aan dat indien er 

aandacht voor is, dit zeker niet kan worden getypeerd als systematische aandacht. 

Natuurlijk verwerven leerlingen binnen en buiten de school meetkundige vaardigheden, 

die bruikbaar zijn voor alledag. De periodieke peilingen van het onderwijsniveau (PPON, 

2005) laat dit zien. In de publicatie staat: ‘Het vaardigheidsniveau op het gebied van 

meetkunde  is in de loop van de tijd nauwelijks veranderd.’ Vrijwel alle leerlingen weten 

zich dus redelijk te redden in eenvoudige alledaagse meetkundige situaties. Dit neemt 

echter niet weg dat leerlingen in de bovenbouw van de basisschool goed moeten worden 

voorbereid op de meetkunde die in het voortgezet onderwijs aan de orde is. 

 

Situatie meten

Voor het meten ligt de situatie anders. Daar is aanzienlijk meer aandacht voor in de 

bovenbouw van de basisschool. Veelal ligt de nadruk in het onderwijs op het oefenen 

van relaties tussen maten in het metrieke stelsel. Daar valt wat voor te zeggen, omdat 

het mooi zou zijn als leerlingen tegen het eind van de basisschool de systematiek binnen 

het metrieke stelsel doorzien.  Daarnaast zou het goed zijn als leerlingen tegen het einde 

van de basisschool in staat zijn maten en relaties tussen maten te kunnen inzetten bij het 

oplossen van eenvoudige meetproblemen. PPON laat zien dat dit laatste leerlingen steeds 

moeilijker afgaat: ‘Het vaardigheidsniveau voor het meten van lengte, oppervlakte en 

inhoud is sinds 1987 nauwelijks veranderd, voor het meten van gewicht is er sprake van 

een positieve tendens, terwijl voor het oplossen van toepassingsopgaven op het gebied   

van meten zich een negatieve tendens aftekent.’

2 VERANTWOORDING
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Het onderbelicht zijn van meetkunde en het ontbreken van meten in toepassingssituaties 

is de aanleiding geweest voor de ontwikkeling van Meet3iDee. Meet3iDee dient als 

aanvulling op het bestaande rekenonderwijs in meten en meetkunde. Met Meet3iDee 

wordt hoofdzakelijk het subdomein meten en meetkunde binnen het primair onderwijs 

(PO) aangesproken op realistische, praktische en motiverende wijze. Echter de overige 

subdomeinen: getallen, verhoudingen en verbanden komen geïntegreerd aan bod binnen 

de toegepaste meten en meetkunde in Meet3iDee. 

Verschuivingen in accenten in het meet- en meetkundeonderwijs 

TAL beschreef de afgelopen jaren in opdracht van de overheid tussendoelen en leerlijnen.  

Zo is onlangs van TAL het boek verschenen Meten en meetkunde in de bovenbouw.  In 

dit boek worden verschuivingen in accenten aangegeven in het meet- en meetkunde 

onderwijs om het meet- en meetkunde onderwijs te ‘verbeteren’. Er zijn een drietal 

verschuivingen in accenten nodig volgens TAL. Deze verschuivingen in accenten 

worden toegelicht en vervolgens wordt aangegeven hoe Meet3iDee deze accenten heeft 

toegepast. 

1. Niet oefenen, maar leren af leiden en construeren 

Het onderwijs richt zich op het goed leren kennen van lengtematen en de relaties 

ertussen. Dit vormt feitelijk een manier om de betekenis van de voorvoegsels als ‘milli’, 

‘centi’, enzovoorts te leren kennen. Wanneer leerlingen de systematiek bij de lengtematen 

doorzien, wordt deze kennis ingezet om andere maten te ontwikkelen en relaties tussen 

deze maten te beredeneren. Dit wordt telkens gedaan in situaties die daar om vragen en 

ook wanneer leerlingen de nieuwe maat nog niet beschikbaar hebben. Op deze manier 

verschuift de nadruk op het oefenen van relaties in het metrieke stelsel naar het leren 

construeren van maten. De vraag wordt: hoe maak je de maat? Ook dit proces leidt voor 

een deel van de leerlingen tot het leren kennen van relaties tussen maten. Voor een ander 

deel van de leerlingen zal dit evenwel niet zo zijn en zij zullen in betekenisvolle situaties 

telkens weer moeten overwegen welke maat nodig is en hoe die geconstrueerd kan 

worden. Zij kunnen zich zonder volledige greep op het stelsel wel staande houden. Aldus 

verschuift de nadruk in het onderwijs naar het toepassen van het meten. 

Meet3iDee bezit een referentiekubus van 1 cm³. Met deze referentiekubus kunnen 

leerlingen andere maten construeren of afleiden. Ook wordt bij de leerlingen een beroep 

gedaan om referentiematen te ontdekken en te gebruiken uit de omgeving, zoals een pak 

melk, een suikerklontje, etcetera.  

2. Systematischer aandacht voor meetkunde 

Met name bij meetkunde geldt dat er in het basisonderwijs weinig en geïsoleerde 

aandacht aan wordt gegeven. Leerkrachten weten vaak niet waar ze in ieder geval 

aandacht op moeten richten en hoe ze leerlingen kunnen helpen verder te komen in dit 

         leergebied. In de basisschool moeten leerlingen in aanraking te komen met 
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meetkundige verschijnselen, die we globaal in twee clusters delen, die we ‘oriëntatie 

in de ruimte’ en ‘vlakke en ruimtefi guren’ noemen. Door en voor het leren begrijpen 

van deze verschijnselen worden allerlei meetkundige instrumenten ontwikkeld die het 

mogelijk maken deze verschijnselen te modelleren, visualiseren en representeren. 

We kiezen er dan ook voor om systematisch aandacht te besteden aan meetkundige 

aspecten, die meer instrumenteel van aard zijn. 

Meet3iDee bevat in eerste instantie tweedimensionale bouwplaten en plattegronden. 

Vanuit de tweedimensionale bouwplaten worden driedimensionale vormen 

geconstrueerd door de leerlingen. Er wordt zowel bewust aandacht besteed aan 

de kenmerken van; de tweedimensionale bouwplaten en plattegronden, het 

constructieproces van tweedimensionale bouwplaten naar driedimensionale vormen, 

de geconstrueerde driedimensionale vormen maar ook het terug herleiden van het 

geometrische fi guur naar de bouwplaat. 

3. Meer ruimte voor exploreren en redeneren

Uit de inrichting van het onderwijs, zoals dat hiervoor is geschetst, volgt dat leerlingen 

in het onderwijs in meten en meetkunde de kans krijgen werkelijk op onderzoek te 

gaan. De nadruk in het onderwijs komt zo te liggen op het redeneren en het formuleren 

van een eigen standpunt of aanpak. Overigens gaat het daarbij vooral om het mentaal 

handelen, representeren van situaties en ontdekken van systematiek. Het gaat echter 

ook om relevantie en uitdaging voor leerlingen. Daarnaast wordt op deze manier de 

wiskundetaal verbreed en verdiept, omdat de werkwijze noopt tot communicatie en 

interactie. Door deze keuze krijgt het werkelijke toepassen meer ruimte. Tevens biedt dit 

mogelijkheden om de meetkunde meer systematisch op te bouwen en bijvoorbeeld ook 

aandacht te schenken aan meer abstracte of formele meetkunde. 

Het tastbare materiaal en het handelen met het materiaal van Meet3iDee zorgt ervoor dat 

leerlingen ontdekkingen opdoen met meten en meetkunde. Vanuit deze ontdekkingen 

ontstaan ervaringen die leerlingen willen delen. Hierdoor treden ze in interactie met 

anderen. Meet3iDee stimuleert dit gericht door het opnemen van vormen van sociaal 

en strategisch leren. Binnen sociale werkvormen verwoorden leerlingen hun handelen 

en redeneren waardoor inzicht en de wiskundetaal op ervaringsgerichte wijze worden 

ontwikkeld. Meet3iDee heeft een begrippenlijst opgenomen van de wiskundetaal die aan 

bod komt in de opdrachtenkaarten en/of die de leerkracht kan aanreiken en stimuleren. 

Realistisch rekenonderwijs

Met Meet3iDee wordt uitgegaan van realistisch reken-wiskunde onderwijs. Realistisch 

reken-wiskunde onderwijs wil leerlingen zover brengen dat ze (concrete) problemen en 

situaties kunnen oplossen met behulp van eigen strategieën en inzichten. Hierbij hoort 

een ‘kritische zin’, het leren vertrouwen op eigen denkkracht en tevens het ontwikkelen 

van plezier in wiskunde. Startpunt van dit leerproces vormen de voor kinderen 

voorstelbare (alledaagse) contextsituaties, waarbij kinderen diverse inhouden uitdiepen.  

Realistisch rekenen is gebaseerd op vijf pijlers. Aan de hand van deze vijf pijlers wordt   

weergeven hoe dat geldt voor Meet3iDee. 
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1 Het gebruik van contexten: contexten zijn verhalen, situaties uit de belevingswereld 

van kinderen.

Meet3iDee is een bouwpakket waarbij leerlingen zelf gaan construeren tot  een maquette 

van een leefomgeving. De maquette bestaat uit elementen die herkenbaar zijn voor 

kinderen. Hierdoor kunnen kinderen verbindingen leggen met hun eigen leefomgeving.  

2 Aansluiten bij eigen oplossingsmethoden: kinderen gaan kijken of ze zelf een oplossing 

kunnen vinden voor het probleem dat in de context wordt aangereikt. Deze zijn vaak in 

eerste instantie omslachtig. Het is de taak van de onderwijskracht om kinderen te helpen 

om de gevonden oplossing te verkorten. Omdat ieder kind verschilt, krijg je te maken met 

verschillen. Er wordt niet gewerkt met trucjes, of kant-en-klare recepten. Een kind kan 

bij het oplossen beter gebruik maken van een omslachtige manier van oplossen dan van 

onbegrepen trucjes, die ook meer kansen op fouten geven.

Meet3iDee geeft veel ruimte voor eigen oplossingen. Vooral bij het toepassen van de 

meetkundige formules zijn de leerlingen in de gelegenheid om hun eigen indelingen en 

oplossingen te gebruiken en te vinden. De driedimensionale omgeving die de leerlingen 

creëren kan op verschillende manieren opgebouwd worden. Dit biedt ruimte voor eigen 

oplossingen en creatief denken.

3 Interactief onderwijs: kinderen leren zelf de oplossing bedenken. Daarbij kunnen 

kinderen veel van elkaar leren. In didactische termen wordt ook gesproken van 

tutorlearning, op school kom je het tegen wanneer kinderen elkaar helpen. Daarom is 

het belangrijk dat kinderen bij het bedenken van een oplossing met elkaar samenwerken. 

Klassikaal bespreken van oplossingsmethoden is een belangrijke activiteit op weg naar 

verkorten.

Samenwerken is een vast onderdeel bij Meet3iDee. De meeste verwerking vindt plaats in 

tweetallen of groepjes leerlingen. In de suggesties voor de bespreking van de opdrachten 

staat regelmatig aangegeven dat leerlingen presentaties geven over hetgeen zij geleerd of 

opgelost hebben.

4 Werken met schema’s, modellen en tekeningen: voorbeelden van modellen zijn de 

getallenlijn bij het rekenen tot 100, cirkels en rechthoeken bij het rekenen met breuken en 

de procentenstrook bij het rekenen met procenten. Door te werken met modellen wordt 

het abstracte rekenen nog inzichtelijker en blijft het geen abstract iets.

De nadruk bij Meet3iDee ligt bij het visueel maken van de formules en inzicht geven in 

de toepassingen. Daar waar mogelijk wordt gewerkt met modellen en tekeningen.
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5 Integratie van verschillende leerstofonderdelen: Bij rekenen zijn er verschillende 

domeinen, hele getallen, breuken en kommagetallen, verhoudingen en procenten, meten 

en meetkunde. Deze domeinen worden niet afzonderlijk worden aangeboden, maar zjin 

met elkaar verweven.

De verschillende leerstofonderdelen zijn binnen Meet3iDee geïntegreerd in de 

toepassingsopdrachten. Deze opdrachten liggen dicht bij de realiteit en bieden daarin 

vanzelfsprekend integratie van de verschillende onderdelen.

De kerndoelen; meten en meetkunde

In de kerndoelen van het primair onderwijs hebben de volgende twee doelen betrekking 

op meetkunde respectievelijk meten:

Voor de omschrijvingen van deze twee kerndoelen verwijzen wij u naar de website van 

de SLO. http://tule.slo.nl. 

De kerndoelen zijn nader uitgewerkt in diverse publicaties TAL, TULE en in de methoden 

voor rekenen & wiskunde.  

Voor de ontwikkeling van Meet3iDee is gebruik gemaakt van de uitgewerkte kerndoelen 

van TULE, de zogenaamde tussendoelen. Binnen Meet3iDee worden de diverse 

tussendoelen aangesproken.  Ook de tussendoelen kunt u vinden op de site van de 

SLO. Informatie over de kerndoelen voor meten en meetkunde en de uitgewerkte 

tussendoelen kunt u ook vinden op onze website: www.onderwijsmaakjesamen.nl/

meet3idee
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Onderdeel 1 Je gaat beginnen (blz. 4-5)

1. Eigen antwoord.

2. Eigen antwoord.

3. Eigen antwoord.

4. Eigen antwoord.

5. Eigen antwoord.

6. Eigen antwoord.

Extra

Eigen antwoord.

Onderdeel 2 De verdeling op de plattegrond (blz. 6-7)

1. Eigen antwoord.

2. Eigen antwoord.

3. Eigen antwoord.

4. Eigen antwoord.

a. Eigen antwoord.

b. Eigen antwoord.

c. Eigen antwoord.

Pagina 3 Hoe ver of hoe hoog is het? (blz. 8-9)

1. 3 centimeter.

2. 30 mm.

3. 1 cm op de kaart is in het echt 2 meter. 3 op de kaart is dus 3 x 2 cm .

4. 2 cm lang en 3 mm breed.

5. Dat is 2 x 200 = 400 cm lang en 60 cm breed (1 cm = 10mm, 10 mm op de kaart = 

 2 meter in het echt, 1mm is dan 20 cm in het echt: 3 x 20 cm = 60 cm).

a. 7 cm hoog.

b. 14 meter hoog.

c. 1 cm hoog.

d. 2 meter hoog.

e. Eigen antwoord.

f. Eigen antwoord.

g. Eigen antwoord.

Wat ga je doen?

Eigen antwoord.

3 ANTWOORDEN WERKBOEK GROEP 5-6
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Extra

Eigen antwoord.

Onderdeel 4 Meten is weten (blz. 10-11)

1. Eigen antwoord.

2. Eigen antwoord.

3. Eigen antwoord.

4. Dit past er 100 keer in.

5. Dit past er 100 keer in.

6. Antwoord B.

a. 5x5 mm (millimeter).

b. Er passen vier tegels van 50 x 50 cm in één m².

c. 2 ½ x 2 ½ mm (millimeter).

d. 1 decimeter is 10 cm, op de plattegrond is 10 cm in het echt 20 m.

Wat ga je doen?

• De tuin is in het echt 4 meter breed en 4 meter lang.

• Het zwembad is in het echt 4 meter lang en 2 meter breed

Onderdeel 5 Oppervlakte (blz. 12-13)

1. De oppervlakte is 2 cm x 2 cm = 4 cm².

2. De oppervlakte is 1 cm x 2 cm = 2 cm².

3. De oppervlakte van de tuin is 4 m x 4 m = 16 m² in het echt.

4. De oppervlakte van het zwembad is 2 x 4 = 8 m² in het echt.

5. Eigen antwoord.

a. Dit veld moet op de plattegrond, op schaal, 5 x 5 cm zijn. 

b. De oppervlakte is 25 cm² op schaal.

c. Dat is een stuk wit papier van 5 x 5 cm. Of een eigen antwoord.

d. Dat is een stuk groen papier van 2 x 3 cm. Of een eigen antwoord.

Wat ga je doen?

Eigen antwoord.

De oppervlakte van het meer op de plattegrond is 125 cm²

Dat is in het echt 500 m²

Onderdeel 6 Past het op de plattegrond? (blz. 14-15)

1. Er zit 100 meter tussen de hectometerpaaltjes.

2. Er passen 10 hectometer in een kilometer.

3. Op de plattegrond, op schaal is een hectometer 50 centimeter.

4. 50 cm, 100 cm, 250 cm, 500 cm, 600 cm.
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a. Voor een kilometer op schaal heb je 500 cm nodig.

b. Daar heb je op de plattegrond 150 cm voor nodig.

c. Daar heb je op de plattegrond ½ cm voor nodig.

d. Nee, want daar heb je 500 cm voor nodig. Zo groot is de plattegrond niet.

e. Ja, dat kan, daar heb je namelijk op de plattegrond, op schaal 50 cm voor nodig.

f. Stadskaart – 1:2500, landkaart – 1:100.000, wereldkaart – 1:10.000.000.

Wat ga je doen?

Eigen antwoord

Onderdeel 7  Groter en kleiner (blz. 16-17)

 

Wat ga je doen?

• Breedte

• Lengte 

• Allebei

• Eigen antwoord.

Onderdeel  8 De kubus (blz. 18-19)

1. De ribbe is 5 cm.

2. Zonder strik heb je twee keer 4 x 5 cm = twee keer 20 cm = 40 cm nodig. 

In totaal dus 50 cm.

3. Je kunt hier geen huis van maken, de kubus is op schaal 5 x 5 cm. Dat is in het echt 20 

meter lang, breed en hoog!

4. Eigen antwoord.

5. Je hebt 8 kubussen nodig.

6. Er passen 10 x 10 x 10 = 1000 kubussen van 1cm³ in een dm³.

7. Eigen antwoord. Voorbeelden: een plantenbak, een kartonnen doos, enzovoorts.

8. Eigen antwoord. Er past precies een liter water in één dm³.

Wat ga je doen?

Dit wordt een kubus met een ribbe van 4 cm.

1.	   	  

2.	   	  
3.	   	  
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Onderdeel 9 Uitslagen maken (blz. 20-21)

a. 2 en 4 zijn uitslagen van een kubus.

b. Eigen antwoord.

Wat ga je doen?

Eigen antwoord.

Onderdeel 1 Bouw je eigen wijk (blz. 4-5)

Opdrachten

1. Eigen antwoord.

2. Eigen antwoord.

Wat ga je doen?

a. Eigen antwoord.

b. Eigen antwoord.

Onderdeel 2 Oppervlakte en omtrek (blz. 6-7)

1. De omtrek van het zwembad is 16 x 2 + 6 x 2 = 32 +12 = 44 m.

2. De omtrek op de plattegrond is 8 x 2 + 3 x 2= 16 + 6 = 22 cm

3. Dat is tweemaal 16 x 2 + tweemaal 6 x 2= 64 + 24 = 88 tegels.

4. Je hebt voor 16 x 2 + 16 x 2 + 6 x 2 + 6 x 2 + 16 x 6 = 184 m² tegels nodig.

5. In 1 m² passen 5 x 5 = 25 tegels van 20x20cm. Dat is dus 184 x 25 = 4600 tegels.

a. Dit moet op schaal 10 x 5 cm zijn.

b. Het zwembad is op schaal 8 x 3 cm.

c. Eigen antwoord.

Wat ga je doen?

Eigen antwoord.

Onderdeel 3 Hoe ver of hoe hoog is het? (blz. 8-9)

1.  1,4 x 1,4 = 1,96 cm². Een cm op de kaart is in het echt 2 meter. Een millimeter op 

de kaart is dan: 2 meter: 10 (er zitten 10 mm in een cm). Dit is 0,20 meter. Dat is 20 

centimeter. De moestuin is in het echt 2,80 x 2,80 m.

2. Dat is 2,8 x 2,8 = 7,84 m². Dat is ongeveer 8 m².

3. Op schaal wordt het dan 2,8 x 1,4 cm. Dat is 3,92 cm².

4. Op schaal wordt het dan 2,8 x 2,8 cm. Dat is 7,84 cm².

5. In het echt is dat 5,6 x 5,6 = 31,36 m². 

4 ANTWOORDEN WERKBOEK GROEP 7-8
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6. In het echt is het 100 x 100 meter. Op schaal is dat dus 50 (100:2) x 50 cm.

7.  Dat is 2500 cm².

a. Er zijn twee zijkanten. Deze zijn op de maquette, op schaal, 4,5 x 4 cm. Dat is in het echt  

 9 x 8 meter. Bij elkaar moet je voor 2 x 72 = 144 m² verf hebben.

b. Er zijn drie deuren van 1x0,5 cm lang. Dat is in het echt 2 x 1 m. De oppervlakte is 2 m². 

Voor drie deuren heb je dus verf voor zeker 6 m² nodig. Het blik voor 7 m² is dan het 

handigst om te nemen.

c. De hele voorkant is op schaal 6 x 4,5 cm. Dat is in het echt 12 x 9 meter.  Bij elkaar is dat  

 2 x 108 m². Dat is 216 m².  

d. Je kunt daar zeker wel 1/2 deel van afhalen, omdat er ramen en deuren inzitten. Dan 

kom je uit op 108 m². Dat is meer dan 70 m², maar minder dan 150 m². Dus een blik van 

150 m².

e. In het echt 90 x 45 m. Dat is op schaal 45 x 22,5 cm = 1012,50 cm².

f. Eigen antwoord.

Wat ga je doen?

Eigen antwoord.

Een voetbalveld past ongeveer twee keer in een hectare.

Onderdeel 4 Inhoud (blz.10-11)

1. Je hebt er dan 8 nodig.

2. Eigen antwoord.

3. 10 x 10 x 10 dm = 1000 x

4. Eigen antwoord.

a. 6 x 6 x 10=360 cm³

b. 8 x 360 = 2880 m³

c. 1 x 6 x 6 = 36 cm³ en 36 x 8 = 288 m³

d. 288 x € 1.250,00 = € 360.000,00

e. 2 x 2880 = 5760 x € 1.250,00 = € 7.200.000,00

Wat ga je doen?

Eigen antwoord

Onderdeel 5 Het zwembad (blz. 12-13)

1. Dat is 16 x 6 x 2 = 192 m³.

2. In dm³ is dat 160 x 60 x 20 = 192.000 dm³.

3. Er past dan 192.000 liter water in.

4. 20 centimeter is 2 dm. Dan kun je 160 x 60 x 2 = 19.200 dm³ = 19.200 liter besparen.

5. Als je het voor 2/3 vult heb je 192.000:3 = 64.000, 64.000 x 2 = 168.000 liter nodig.

6. Dan is het zwembad voor 1/3 deel gevuld.
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a. De inhoud van het zwembad is dan 16 x 6 x 2 = 192 m³ + 1 keer de helft van 16 x 6 x 2 = 

192 m³. Dat is 192 + 96 = 288 m³.

b. Dat is 192.000 + 96.000 = 288.000 dm³.

c. Er past dan 288.000 liter water in.

d. 288.000 : 80 = 3600 liter chloor.

Wat ga je doen?

Eigen antwoord.

Onderdeel 6 Inhoud vergroten (blz. 14-15)

1. Daar heb je er 8 voor nodig.

2. Daar heb je er 27 voor nodig.

3. Daar heb je er 1.000 voor nodig.

a. Op de maquette is de extra verdieping 5 x 5 x 1,9 = 47,5 cm³. In het echt is dat: 10 x 10 x 

3,8 = 380 m³.

b. Dat kost de eigenaar 380 x 1250 = € 475.000,00.

c. Dat kost de eigenaar 3 x 6 x 15 = 270 x € 1.250,00 = € 337.500,00.

d. Dan heeft het gebouw een inhoud van 3 x 12 x 15 = 540 m³.

e. Dan heeft het gebouw een inhoud van 3 x 6 x 7,5 = 135 m³.

Wat ga je doen?

Eigen antwoord

Onderdeel 7 De rotonde (blz.16-17)

1. De diameter is 2,8 cm. De omtrek is dan 2,8 x 3,14 = 8,79.

2. In het echt is dat 2,8 x 2 = 5,6 m en 5,6 x 3,14 = 17,58.

3. De carrousel heeft een diameter van 6 cm op schaal. 

4. De omtrek is dan 6 x 3,14 = 18,84 cm.

5. Eigen antwoord.

6. In het echt is de omtrek 6 x 2 = 12 m x 3,14 = 37,68 meter.

7. Eigen antwoord. Mogelijkheden zijn: met een stofcentimeter of touw.

a. Je hebt dan 18 palen nodig.

b. Er is dan nog 58 centimeter over voor een doorgang.

c. Eigen antwoord.

d. Op schaal is de diameter dan 6 : 2 = 3 cm.

e. Het potlood moet dan 3 : 2 = 1,5 cm van de spijker afstaan.

  



36

Wat ga je doen?

Eigen antwoord

Onderdeel 8 Speciale vormen (blz. 18-19)

1. Vorm D.

2. Vorm A.

3. Zes kanten (muren).

 

a. Eigen antwoord.

b. Eigen antwoord.

c. Eigen antwoord.

d. Eigen antwoord.

e. Eigen antwoord.

 Onderdeel 9 (blz. 20-21)

1. A ------   3

 B  ------  1

 C  ------  2

Wat ga je doen?

Eigen antwoord.
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Hier vindt u enkele tips om effi ciënt te werken met het materiaal van Meet3iDee. Mocht 

u zelf nog tips en/of aanbevelingen hebben, dan horen we dit graag. Deze kunt u opsturen 

naar info@onderwijsmaakjesamen.nl

Hulpmiddelen

Ter vergroting van de begripsvorming kunt u gebruik maken van de volgende 

hulpmiddelen:

• Een meter (m)   Een bordliniaal.

• Een decimeter (dm)  Een (eigengemaakte) meetlat van 10 centimeter (cm).

• Een centimeter (cm)  Een lijst met voorbeelden van dingen die ongeveer 

      een centimeter (lang/breed) zijn.

• Een vierkante meter (m2)  Een (eigengemaakt) vierkant van een meter bij een 

      meter van kranten en/of A4 papier.

• Een vierkante decimeter (dm2) Een (eigengemaakt) vierkant van 10 bij 10 centi-

      meter en/of een vouwblaadje met deze afmetingen.

• Een vierkante centimeter (cm2) Een voorbeeld op ruitjespapier met vierkanten van 1 

      bij 1 centimeter.

• Een kubieke meter (m3)  Een buizenframe of een afbeelding van een dergelijk 

      frame (zie afbeelding blz. 11 in werkboek voor groep 

      7/8).

• Een kubieke decimeter (dm3) MAB materiaal of vulbare maatkubus.

• Een kubieke centimeter (cm3) Een bouwblokje of MAB materiaal.

Het verdient aanbeveling om leerlingen te laten zoeken naar voorbeelden van 

bovengenoemde maten bij hen op school of in hun omgeving. Deze kunt u verzamelen in 

een lijst. Ook is het mogelijk om leerlingen hiervan een foto te laten maken en dat u deze 

foto’s verzamelt in de klas.

Opbergen

Voor het opbergen van de materialen kunt u per groepje een lade gebruiken. De reeds 

gevouwen en geplakte bouwwerken passen hierin. Ook is het mogelijk om een stevige tas 

te gebruiken voor het materiaal waar de leerlingen nog mee bezig zijn als zij elders in de 

school ermee aan het werk gaan.

5 TIPS
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    Schaal  Aan de schaal van een kaart kun je zien hoever en hoe groot alles 

   op de kaart is, in het echt.

    Plattergrond  Een plattegrond is een kaart of tekening waarop je kunt zien welke 

   straten en gebouwen er staan en hoe je er kunt komen.

    Maquette  Een maquette is een bouwwerk in het klein. Alles ziet er precies zo 

   uit als in het echte, grote bouwwerk.

    Oppervlakte  De oppervlakte is een maat die gebruikt wordt. Je kunt dan zien  

   hoe groot een vlak is.

    Kubus  Een kubus is een blok waarbij alle kanten precies vierkant zijn.

    Ribbe  Een kubus bestaat uit twaalf ribbes. Elke ribbe is even lang. Dit is 

   het ‘skelet’ van de kubus.

    Uitslag  Een uitslag van een kubus is een tekening, een tekening van een 

   bouwplaat die je in elkaar kunt zetten.

    Vouwlijnen  De vouwlijnen zijn de streepjeslijnen op de bouwplaten. Deze 

   lijnen laten zien waar je het papier kunt omvouwen.

    Omtrek  De omtrek van iets is de buitenste lijn van iets. De omtrek van de 

   vierkant is de afstand van de lijn om het vierkant.

6 BEGRIPPENLIJST




