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Landscape of 
learning
big ideas (ovals)
landmark strategies (rectangles)
models (triangles)



Kern
� Grafieken als een manier om een set 

gegevens weer te geven
- onderliggende principes; 
- soorten grafieken; 
- relaties tussen grafieksoorten

� Toewerken naar het concept ‘verdeling’

Lessen uit de vier leerjaren



Anton, Ky-mani

� Opmerkingen 
bij deze grafiek?

� Schets een 
andere

grade 4 
groep 6



De andere grafieken
� Zit hij erbij?
� Welke drie grafieken zou je in ieder geval 

met de klas willen bespreken?

grade 4 
groep 6













video
� Miranda
� welke punten 

komen op in
de discussie?

newperspectivesonline.net
grade 4 
groep 6

https://p2s2.newperspectivesonline.net/orange/sun/planning-math-congresses/sun-7


Soorten grafieken
1. waarden als 
staafjes
(‘nominale 
staafgrafiek’)



Soorten grafieken
2. frequentiegrafiek



Soorten grafieken
3. verband tussen 
grootheden
(‘covariatie-grafiek’)



Verhoudingen weergeven



Verhoudingen weergeven



Gebaren
� Hoe groot is je hond?
� Hoe hoog is de boom in je tuin?

grade 2 
groep 4



grade 2 
groep 4



grade 2 
groep 4



grade 2 
groep 4



'Hit 10’
Grade 2 (groep4)

grade 2 
groep 4



Eerste ronde, elk kind twee keer

grade 2 
groep 4



Tweede ronde

grade 2 
groep 4



Een ‘class in Holland’

grade 2 
groep 4



Grade 2, groep 4
� Onderliggend principe: verhoudingen
� Soorten: staafgrafiek en frequentiegrafiek
� Relaties tussen grafieksoorten
� Toewerken naar het concept ‘verdeling’



‘All about sharks’

grade 3 
groep 5



Bijvangst

grade 3 
groep 5



grade 3 
groep 5



grade 3 
groep 5



video
� Shawn and Alex
� vorm van de grafiek

newperspectivesonline.net
grade 3 
groep 5

https://p2s2.newperspectivesonline.net/orange/sharks/planning-math-congresses/sharks-7


Covariatie: groei zonnebloem

grade 4 
groep 6



Plantjes: raam vs. lamp

grade 4 
groep 6



Plantjes: raam vs. lamp

grade 4 
groep 6



Lengtes op kaartjes



Batterijen: kaartjes met ruwe data

grade 5 
groep 7





Teken zelf een grafiek

grade 5 
groep 7



Relatie tussen de grafieken

grade 5 
groep 7



Kern leergang
� Onderliggende principes grafieken
� Soorten grafieken
� Relaties tussen grafieksoorten
� Toewerken naar het concept ‘verdeling’



Lessen anders (1)

Ruim tijd voor een probleem:
� Introductie context
� Werken in groepjes, poster maken
� ‘Gallery walk’
� ‘Math congress’



Lessen anders (2)
Ideeën vergelijken
� Iedereen moet begrijpen wat een leerling 

heeft gezegd
� Wordt veel tijd voor genomen
� Met een paar bijzondere werkvormen



Nederlandse situatie
� Haalbaar? Bruikbaar?
� Hoe?


