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Programma werkgroep 
 
 
• Inleiding 

 
• Wiskundige attitude in de basisschool en op de pabo: 

 
 - Hoe hoog is de theepot? 
 - Eigen vaardigheid en intuïtie 
 - “Het is ons niet gelukt.” 
 
• Reflectie en discussie 

 



Inleiding 



Hoofdvraag: 
 
Hoe kunnen we werken aan versterking van een wiskundige 
attitude van leerlingen en (aanstaande) leraren? 
 
Wat vraagt dit van de leerling/student, de leerstof en de 
leraar/opleider? 



Wiskundige attitude  
in de basisschool en op de pabo  

Hoe hoog is de theepot? 









https://www.youtube.com/watch?v=w4lNHXLRO10


Bekijk het overzicht met 
wiskundige attitudes. 
 
Kruis de attitudes aan die je bij 
het schatten van de hoogte van 
de theepot bij jezelf herkende. 



Welke wiskundige attitudes herken je bij de kinderen? 
Hoe dragen de leerstof en de leraar bij aan het stimuleren ervan? 





Wiskundige attitude  
in de basisschool en op de pabo  

Eigen vaardigheid en intuïtie 



Stel dat we de theepot van kunstenares 
Lily van der Stokker zouden vullen met 
thee … 
 
Zit er dan voor alle 340.000 inwoners 
van de stad Utrecht een glas thee in? 
 
Schrijf op wat je denkt en hoe je 
rekent. 

DOEL: schattend rekenen, want precies kun je het niet weten! 



Kruis de attitudes aan die je bij 
het oplossen en bespreken van 
het theepotprobleem bij jezelf 
herkende. 



Welke kennis, vaardigheden, inzichten 
en attitudes zijn nodig bij het oplossen 
van het theepotprobleem? 
 
 
Wat zal moeilijk zijn voor leerlingen in 
groep 8? Wat verwacht je? 
 
Wat zal moeilijk zijn voor studenten op 
de pabo? Wat verwacht je? 



Bekijk het werk van de leerlingen.  
 
- Suzanne en Meiske 
- Bente en Roos 
- Thijmen en Thijn 
- Jan en Casper 
- Cato, Eleni en Josien 

>> Zoek uit elk van de vijf uitwerkingen één element dat je met de  
      betreffende leerlingen zou willen bespreken met het oog op het  
      stimuleren van hun wiskundige attitude.   



“We hebben alles waar geen 
thee in kant er af gesneden en 
de pot in twee stukken verdeeld.  
De onderkant is in de hoogte 
3,60 m. en de breete 2,5m. 
3,6x2,5x2,5  
De bovenkant is 1,80 m. in de 
hoogte en in de breete 2m. 
2x1,8x2= 











>> Wat kun je zeggen over de rol van de leerkracht met het oog  
      op het stimuleren van een wiskundige attitude? 

Thijmen en Thijn.wmv


Wiskundige attitude  
in de basisschool en op de pabo  

“Het is ons niet gelukt.” 





Reflectie en discussie 



Hoofdvraag: 
 
Hoe kunnen we werken aan versterking van een wiskundige 
attitude van leerlingen en (aanstaande) leraren? 
 
Wat vraagt dit van de leerling/student, de leerstof en de 
leraar/opleider? 


