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PTO    Vak:   Wiskunde                           Leerweg:   BK                            Leerjaar: 2  

Methode: Getal & Ruimte editie 12. 

  
Periode  

  
Domein en kerndoelen  
  
  

  
Inhoud onderwijsprogramma:  
Wat ga je hiervoor doen?  

  
toetsvorm  

  
toetsduur  

  
Herkansing  

Ja / nee  

  
Weging  %  

1  
  
  
  
  
  

A: inzicht en handelen 
3, 11,19-21 
B: getallen 7,12, 22, 23 
D: meten en meetkunde 
7, 9, 12, 24 en 26 
F: informatie verwerken 
10, 27 

Hoofdstuk 1: Vlakke figuren. 
De leerling leert met het hoofdstuk vlakke figuren wat de  verschillende 
namen van vlakke figuren zijn, leert de bijbehorende termen, gaat 
vlakken meten, berekenen en tekenen met juiste meetinstrumenten. 
 

 

SO ho. 1 

 

40 minuten  nee  1  

1  A: inzicht en handelen 
3, 11, 19-21 
B: getallen 7,12, 22, 23 
D: meten en meetkunde 
7, 9, 12, 24 en 26 
F: informatie verwerken 
10, 27 

Hoofdstuk 1: Vlakke figuren. 
De leerling leert met het hoofdstuk vlakke figuren wat de  verschillende 
namen van vlakke figuren zijn, leert de bijbehorende termen, gaat 
vlakken meten, berekenen en tekenen met juiste meetinstrumenten. 

 

Rep. ho. 1  40 minuten  nee  2  

1 A: inzicht en handelen 
3, 11, 19-21 
B: getallen 7,22, 23 
D: meten en meetkunde 
7, 9, 12, 24, 26 
F: informatie verwerken 
10, 27 

Hoofdstuk 2: Vergelijkingen. 
De leerling leert in hoofdstuk 7 informele notaties, schematische 
voorstellingen, tabellen, grafieken en formules te gebruiken om greep te 
krijgen op verbanden tussen grootheden en variabelen. 
Ook gaat de leerling problemen oplossen waarin verbanden tussen 
variabelen een rol spelen en daarbij: 
- tabellen, grafieken en (woord)formules bij verschillende typen 
verbanden hanteren; 
- geschikte wiskundige modellen gebruiken. 

SO ho. 2 40 minuten Nee 1 
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1 A : inzicht en handelen 

3, 11,19-21 
B: getallen 7,22, 23 
D: meten en meetkunde 
7, 8, 24, 26 
F: informatie verwerken 
10, 27 

Hoofdstuk 2: Vergelijkingen. 
De leerling leert in hoofdstuk 7 informele notaties, schematische 
voorstellingen, tabellen, grafieken en formules te gebruiken om greep te 
krijgen op verbanden tussen grootheden en variabelen. 
Ook gaat de leerling problemen oplossen waarin verbanden tussen 
variabelen een rol spelen en daarbij: 
- tabellen, grafieken en (woord)formules bij verschillende typen 
verbanden hanteren; 
- geschikte wiskundige modellen gebruiken. 

Repetitie ho.2 40 minuten Nee  2 

2 A: inzicht en handelen 
3, 11, 19-21 
B: getallen 7, 22, 23 
D: meten en meetkunde 
7, 8, 24, 26 
F: informatie verwerken 
10, 27 

Hoofdstuk 3: Oppervlakte. 
De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het 
metriek stelsel en leert rekenen met maten voor grootheden die 
gangbaar zijn in relevante toepassingen. 
De leerling leert ook te werken met platte en ruimtelijke vormen en 
structuren, leert daarvan afbeeldingen te maken en deze te 
interpreteren en leert met hun eigenschappen en afmetingen te 
rekenen en redeneren. 

SO ho. 3 40 minuten Nee  1 

2 A: inzicht en handelen 
3, 11, 19-21 
B: getallen 7, 22, 23 
D: meten en meetkunde 
7, 8, 24, 26 
F: informatie verwerken 
10, 27 

Hoofdstuk 3: Oppervlakte. 
De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het 
metriek stelsel en leert rekenen met maten voor grootheden die 
gangbaar zijn in relevante toepassingen. 
De leerling leert ook te werken met platte en ruimtelijke vormen en 
structuren, leert daarvan afbeeldingen te maken en deze te 
interpreteren en leert met hun eigenschappen en afmetingen te 
rekenen en redeneren. 

Rep. Ho. 3 40 minuten Nee  2 

2 A: inzicht en handelen 
3, 11, 19-21 
B: getallen 7, 22, 23 
C: verhoudingen 4, 8, 22 
D: meten en meetkunde 
7, 8, 24, 26 
F: informatie verwerken 

Hoofdstuk 4: Statistiek. 
De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en 
visualiseren en leert gegevens, representaties en conclusies kritisch te 
beoordelen. 
Informatie verzamelen, weergeven en analyseren met behulp van 
grafische voorstellingen en daarbij: 
- statistische representatievormen en een graaf hanteren; 

SO ho. 4 40 minuten Nee  1 
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10, 27 - op basis van de verwerkte informatie verwachtingen uitspreken en 

conclusies trekken. 

2 A: inzicht en handelen 
3, 11, 19-21 
B: getallen 7, 22, 23 
C: verhoudingen 4, 8, 22 
D: meten en meetkunde 
7, 8, 24, 26 
F: informatie verwerken 
10, 27 
 

Hoofdstuk 4: Statistiek. 
De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en 
visualiseren en leert gegevens, representaties en conclusies kritisch te 
beoordelen. 
Informatie verzamelen, weergeven en analyseren met behulp van 
grafische voorstellingen en daarbij: 
- statistische representatievormen en een graaf hanteren; 
- op basis van de verwerkte informatie verwachtingen uitspreken en 
conclusies trekken. 

Rep. Ho. 4 40 minuten Nee  2 

2 A: inzicht en handelen 
3, 11, 19-21 
D: meten en meetkunde 
7, 8, 24, 26 
F: informatie verwerken 
10, 27 

Hoofdstuk 5: Pythagoras en meten. 
De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het 
metriek stelsel en leert rekenen met maten voor grootheden die 
gangbaar zijn in relevante toepassingen. 
Ook leert de leerling te werken met platte en ruimtelijke vormen en 
structuren, leert daarvan afbeeldingen te maken en deze te 
interpreteren en leert met hun eigenschappen en afmetingen te 
rekenen en redeneren. 
De leerling gaat aan de slag met voorstellingen maken, onderzoeken en 
interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte en 
daarbij: 
- redeneren over en meetkundige figuren en deze tekenen; 
- afmetingen meten, schatten en berekenen; 
- meetkundige begrippen en formules, instrumenten en apparaten 
hanteren. 

SO ho. 5 40 minuten Nee  1 

2  

A: inzicht en handelen 
3, 11, 19-21 
D: meten en meetkunde 

Hoofdstuk 5: Pythagoras en meten. 
De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het 
metriek stelsel en leert rekenen met maten voor grootheden die 
gangbaar zijn in relevante toepassingen. 

Rep. Ho. 5 40 minuten Nee  2 
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7, 8, 24, 26 
F: informatie verwerken 
10, 27 

Ook leert de leerling te werken met platte en ruimtelijke vormen en 
structuren, leert daarvan afbeeldingen te maken en deze te 
interpreteren en leert met hun eigenschappen en afmetingen te 
rekenen en redeneren. 
De leerling gaat aan de slag met voorstellingen maken, onderzoeken en 
interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte en 
daarbij: 
- redeneren over en meetkundige figuren en deze tekenen; 
- afmetingen meten, schatten en berekenen; 
- meetkundige begrippen en formules, instrumenten en apparaten 
hanteren. 

3 A: inzicht en handelen 
3, 11, 19-21 
B: getallen 7, 22, 23 
D: meten en meetkunde 
7, 8, 24, 26 
F: informatie verwerken 
10, 27 

Hoofdstuk 6: Vergroten. 
De leerling leert  te werken met platte en ruimtelijke vormen en 
structuren, leert daarvan afbeeldingen te maken en deze te 
interpreteren en leert met hun eigenschappen en afmetingen te 
rekenen en redeneren. 
De leerling gaat aan de slag met voorstellingen maken, onderzoeken en 
interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte en 
daarbij: 
- redeneren over en meetkundige figuren en deze tekenen; 
- afmetingen meten, schatten en berekenen; 
- meetkundige begrippen en formules, instrumenten en apparaten 
hanteren. 
 

SO ho. 6 40 minuten Nee  1 

3 A: inzicht en handelen 
3, 11, 19-21 
B: getallen 7,22, 23 
D: meten en meetkunde 
7, 8, 24, 26 
F: informatie verwerken 
10, 27 

Hoofdstuk 6: Vergroten. 
De leerling leert  te werken met platte en ruimtelijke vormen en 
structuren, leert daarvan afbeeldingen te maken en deze te 
interpreteren en leert met hun eigenschappen en afmetingen te 
rekenen en redeneren. 
De leerling gaat aan de slag met voorstellingen maken, onderzoeken en 
interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte en 
daarbij: 

Rep. Ho. 6 40 minuten Nee  2 
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- redeneren over en meetkundige figuren en deze tekenen; 
- afmetingen meten, schatten en berekenen; 
- meetkundige begrippen en formules, instrumenten en apparaten 
hanteren. 
 

3 A: inzicht en handelen 
3, 11, 19-21 
B: getallen 7,22,23 
C: verhoudingen 4, 8, 22 
D: meten en meetkunde 
7, 8, 24, 26 
F: informatie verwerken 
10, 27 

Hoofdstuk 7: Formules. 
De leerling leert in hoofdstuk 7 informele notaties, schematische 
voorstellingen, tabellen, grafieken en formules te gebruiken om greep te 
krijgen op verbanden tussen grootheden en variabelen. 
Ook gaat de leerling problemen oplossen waarin verbanden tussen 
variabelen een rol spelen en daarbij: 
- tabellen, grafieken en (woord)formules bij verschillende typen 
verbanden hanteren; 
- geschikte wiskundige modellen gebruiken. 
- op de verschillende verbanden toegespitste technieken toepassen; 
- formules en verbanden op een meer formele manier hanteren. 

SO ho. 7 40 minuten  Nee 1 

3 A: inzicht en handelen 
3, 11, 19-21 
B: getallen 7,22, 23 
C: verhoudingen 4, 8, 22 
D: meten en meetkunde 
7, 8, 24, 26 
F: informatie verwerken 
10, 27 
 

Hoofdstuk 7: Formules. 
De leerling leert in hoofdstuk 7 informele notaties, schematische 
voorstellingen, tabellen, grafieken en formules te gebruiken om greep te 
krijgen op verbanden tussen grootheden en variabelen. 
Ook gaat de leerling problemen oplossen waarin verbanden tussen 
variabelen een rol spelen en daarbij: 
- tabellen, grafieken en (woord)formules bij verschillende typen 
verbanden hanteren; 
- geschikte wiskundige modellen gebruiken. 
- op de verschillende verbanden toegespitste technieken toepassen; 
- formules en verbanden op een meer formele manier hanteren. 

Rep. Ho. 7 40 minuten Nee  2 

3 A: inzicht en handelen 
3, 11, 19-21 
B: getallen 7, 22, 23 
D: meten en meetkunde 
7, 8, 24 en 26 

Hoofdstuk 8: Ruimtefiguren. 
De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het 
metriek stelsel en leert rekenen met maten voor grootheden die 
gangbaar zijn in relevante toepassingen. 

SO ho. 8 40 minuten Nee  1 



2BK  
F: informatie verwerken 
10, 27 

Ook leert de leerling te werken met platte en ruimtelijke vormen en 
structuren, leert daarvan afbeeldingen te maken en deze te 
interpreteren en leert met hun eigenschappen en afmetingen te 
rekenen en redeneren. 
De leerling gaat aan de slag met voorstellingen maken, onderzoeken en 
interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte en 
daarbij: 
- redeneren over en meetkundige figuren en deze tekenen; 
- afmetingen meten, schatten en berekenen; 
- meetkundige begrippen en formules, instrumenten en apparaten 
hanteren. 

3 A: inzicht en handelen 
3, 11, 19-21 
B: getallen 7, 22, 23 
D: meten en meetkunde 
7, 8, 24 en 26 
F: informatie verwerken 
10, 27 

Hoofdstuk 8: ruimtefiguren. 
De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het 
metriek stelsel en leert rekenen met maten voor grootheden die 
gangbaar zijn in relevante toepassingen. 
Ook leert de leerling te werken met platte en ruimtelijke vormen en 
structuren, leert daarvan afbeeldingen te maken en deze te 
interpreteren en leert met hun eigenschappen en afmetingen te 
rekenen en redeneren. 
De leerling gaat aan de slag met voorstellingen maken, onderzoeken en 
interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte en 
daarbij: 
- redeneren over en meetkundige figuren en deze tekenen; 
- afmetingen meten, schatten en berekenen; 
- meetkundige begrippen en formules, instrumenten en apparaten 
hanteren. 

Rep. Ho. 8 40 minuten Nee  2 

Omschrijving domeinen en kerndoelen: 
A: inzicht en handelen 
B: Getallen 
C: Verhoudingen 
D: meten en meetkunde 
E: algebraïsche verbanden 
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F: informatie verwerken 
Domeinen en kerndoelen te vinden op: www.slo.nl/voortgezet/vmbo  

 

http://www.slo.nl/voortgezet/vmbo

