Leerlijn Rekenen/Wiskunde (PO-vmbo), Inzicht en handelen

kerndoelen primair
onderwijs

kerndoelen
onderbouw

23:
De leerlingen leren
wiskundetaal gebruiken.

19:
De leerling leert
passende
wiskundetaal te
gebruiken voor het
ordenen van het
eigen denken en
voor uitleg aan
anderen en leert de
wiskundetaal van
anderen te begrijpen.

24:
De leerlingen leren
praktische en formele rekenwiskundige problemen op te
lossen en redeneringen helder
weer te geven.
25:
De leerlingen leren
aanpakken bij het oplossen
van reken
wiskundeproblemen te
onderbouwen en leren
oplossingen te beoordelen.
26:
De leerlingen leren structuur
en samenhang van aantallen,
gehele getallen,
kommagetallen, breuken,
procenten en verhoudingen
op hoofdlijnen te doorzien
en er in praktische situaties
mee te rekenen.
31:
De leerlingen leren de
rekenmachine met inzicht te
gebruiken.

20:
De leerling leert
alleen en in
samenwerking met
anderen in
praktische situaties
wiskunde te
herkennen en te
gebruiken om
problemen op te
lossen.
21:
De leerling leert een
wiskundige
argumentatie op te
zetten en te
onderscheiden van
meningen en
beweringen en leert
daarbij met respect
voor ieders
denkwijze
wiskundige kritiek
te geven en te
krijgen.

vmbo bovenbouw bb
exameneenheden

vmbo bovenbouw kb
exameneenheden

vmbo bovenbouw gl/tl
exameneenheden

WI/K/3
Leervaardigheden in
het vak wiskunde
3. De kandidaat kan
structuren en
verbanden opsporen in
voor hem herkenbare
situaties en
verbindingen leggen
met wiskundige
begrippen, en daarbij:
− wiskundige
technieken kiezen en
gebruiken om
problemen op te
lossen, waaronder
basisalgoritmen en
standaardmethodes;
− communiceren door
middel van adequaat
(wiskundig)
taalgebruik;
− adequate
onderzoeks- en
redeneerstrategieën
toepassen.
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WI/K/8 Geïntegreerde
Wiskundige
Activiteiten
11. De kandidaat kan
problemen in
alledaagse situaties
vertalen naar
wiskundige
problemen, en daarbij:
− de hierboven
genoemde
vaardigheden
geïntegreerd
gebruiken;
− conclusies trekken
die relevant zijn voor de
bewuste
probleemsituatie.
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WI/V/2
Verrijkingsopdrachten
13. De leerling verricht
complexe opdrachten,
waarbij het proces van
het probleemgebied
kiezen, de
probleemsituatie
identificeren en
mathematiseren, het
probleem oplossen,
de oplossing
terugplaatsen in de
oorspronkelijke
situatie en reflecteren
op het proces wordt
doorlopen.
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