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3 maart Meer vragen stellen

    

Zo werk je met Logisch Rekenen - MBO

Vraag je docent om de 
Rekenkracht in te vullen en 
bespreek de verschillen.

Geef jezelf een score. 5 is 
hoog, 1 is laag. Verbind 
daarna de punten.

Vul de datum in.

Geef jezelf een tip om beter te 
worden.

Rekenkracht pag. X
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Zo werk je met Logisch Rekenen - MBO

Maak de opgaven. Schrijf je berekening  
op en zet je antwoord in het vak.

Geef jezelf punten.

Aan het einde van de 
themales tel je al je punten op.

Kleur je totaal aantal punten in op 
jouw Rekenmeter. 

240

De matras kost €320 
25% is een kwart 
een kwart van €320 = €80

De matras kost 320 - 80 =

10 10

totaal  van de 10080

Vind je een onderdeel 
lastig en wil je extra 
oefenen? 
 
Vink de Generieke lessen 
aan die je extra wilt 
oefenen.

Themalessen  pag. X

Rekenmeter pag. X Generieke Lessen pag. X

Hier vind je samenvattingen 
en extra oefeningen van de 
generieke hoofdstukken.

Ook zijn er QR codes die naar 
filmpjes of animaties verwijzen op 
Spark.
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Rekenmeter

VerpaktFeestjeOp padZelfportretReflectie
moment

Afronden Geld Figuren

Omtrek, inhoud 
& oppervlakte

Schaal

Kommagetallen 

Afronden & 
gemiddelde

T1 T2 T4 T5
1
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Rekenen  
met tijd

6

5 10

4 9

Rekenen met 
kommagetallen

Toolkit

Metriek 
stelsel

T3
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Rekenmeter

ZelfonderzoekBlack Friday Pink taxReflectie
moment

Reflectie
moment

T6 T7 T8
32

Mijn tempo

T9

Deel-geheel Snelheid
 & tijd

Werken met 
gegevens

Breuken

Procenten

Rekenen met 
procenten

Negatieve 
getallen

Rekenen met 
verhoudingen

Verbanden 
basis

11 15 16 19

14

13 18

12 17
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Ik heb focus





Als het lastig is, zet ik door

Ik vind rekenen leuk



Als het aanpak niet werkt, 
kies ik een andere

Ik herken rekenen in het dagelijks leven

Zelfreflectie
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Ik weet hoe ik een rekensituatie aan moet pakken





Rekenkracht

TipsDatum
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Rekenkracht

TipsDatum
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Als het lastig is zet je door

Je vindt rekenen leukJe hebt focus

Als een aanpak niet werkt,
kies je een andere

Je herkent rekenen in het dagelijks leven

Docent
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Je weet hoe je een rekensituatie aan moet pakken
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Mijn rekensuccessen

Ik heb 100% bespaard op 
mijn aankoop. De winkel 

was dicht.

    

Op deze pagina’s kan je kleine en grote Rekensuccessen opschrijven.  
Want daar mag je trots op zijn!

arrow-right
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Mijn rekensuccessen

9



Themalessen
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T1 Zelfportret p. xx

T5 Verpakt p. xx

T3 Toolkit p. xx

T7 Pink tax p. xx

T2 Op pad p. xx

T6 Black Friday p. xx

T4 Feestje p. xx

T8

T9

Zelfonderzoek p. xx

Mijn tempo p. xx

Themalessen
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Black Friday

Black Friday is afkomstig uit Amerika en valt altijd op de vrijdag na Thanksgiving. Van 
oorsprong is dit het startsein voor de inkopen voor de feestdagen in december. Als je aan 
Black Friday denkt, dan denk je vaak aan hoge kortingen op allerlei producten.

We kennen deze dag nu ook in Nederland. Het moment aan het einde van november valt ook 
hier gunstig vlak voor onze feestdagen. Inmiddels is Black Friday niet meer een dag, maar 
wordt de kortingsactie over meerdere dagen verspreid.

Black FridayT6
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Black Friday T6

Wil je weten hoeveel korting je krijgt, dan heb je twee prijzen nodig:  

1.  Hoeveel het product eerst kostte.
2. Hoeveel het product nu kost. 

 
De oude prijs is dan doorgestreept of staat achter het woordje ‘van’. De oude prijs is in de 
advertentie vaak doorgestreept of staat achter het woordje ‘van’. Soms zie je het woord 
adviesprijs staan.

Advies- & ‘van’-prijs

Hoe hoger de prijs vóór de aanbieding, hoe beter de aanbieding lijkt. 

Een winkel mag daarom niet zomaar een ‘oorspronkelijk’ prijs opschrijven.
Er zijn regels waar de winkel zich aan moet houden:

 o Is het een adviesprijs, dan moet dat voor de klant duidelijk zijn.
 o Is het een ‘van’ prijs, dan moet het product in de 3 maanden ervoor 

écht die prijs hebben gehad. 

Als klant kun je verschillende manier misleid worden tijdens Black Friday.
Een winkel kan een product als speciale ‘Black Friday aanbieding’ aanprijzen, terwijl het 
product al een hele tijd in de aanbieding is. Een winkel kan ook een product in de aanbieding 
zetten, dat eerder veel goedkoper was. Er zijn zelfs geruchten dat winkeliers een tijdje voor 
Black Friday hun prijzen verhogen, zodat de aanbiedingen tijdens de uitverkoop beter lijken. 
Er zijn trouwens voor dat laatste geen aanwijzingen dat dat ook echt op grote schaal gebeurt.

Misleiding

Uitleg

Adviesprijs:
De prijs die de fabrikant als advies 
meegeeft aan de winkel. De winkel mag 
zelf kiezen of hij het product goedkoper 
of zelfs duurder maakt.

‘Van’-prijs:
De prijs die het product eerder heeft 
gekost.

13



Black Friday T6

    

Bij welke aanbieding krijg je de 
meeste korting in euro’s?

Bij welke aanbieding krijg je  
in verhouding de meeste korting?

1

2

3

4

Meeste 1

2

3

4

5

Meeste

MinsteMinste 5

Tip: de kortingen kun je ook afgerond berekenen.

Verkennen

    

Hoeveel betaal je tijdens deze 
actie voor een matras?

€ 10

10

Link de aanbiedingen.1

2
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Black Friday T6

Hoeveel korting krijg je op deze 
soundbar?

Rond je antwoorden af op een 
geheel aantal procenten.

% 10

Soms maken winkels het wel heel 
bont. Deze aanbieding is wel heel 
slecht. 

De adviesprijs voor dit 
scheerapparaat is € 65.

Van € 65 voor € 85 is een  
prijsverhoging van:

Van € 165 voor € 85 is een  
korting van:

Rond je antwoorden af op een 
geheel aantal procenten.

% 10

% 10

3

4
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Black Friday T6

 o Gebruik een reclamefolder of ga naar de website van een favoriete winkel.
 o Kies 3 aanbiedingen van producten die je leuk vindt.
 o Bereken bij elk product hoeveel korting je krijgt.
 o Maak een overzicht van je onderzoek. Zorg dat alle punten van de checklist in je 

overzicht staan.

Onderzoek de korting. 30

Kun jij de beste deal vinden van je hele klas?
Kijk nog een keer door de reclamefolder. Zoek een zo goed mogelijke deal.
Voeg dit artikel toe aan je overzicht en lever de hele opdracht in.

Zoek de beste aanbieding. 20

  Wat kostte het product eerst?  

  Wat kost het nu?  

  Hoeveel korting is dat?  

  Hoe heb je dat uitgerekend? 

Checklist

Toepassen

Dooroefenen?      

Extra oefeningen voor Procenten vind je vanaf pagina xx.
arrow-right

totaal  van de 100
Score Thema 
Tel de punten van alle opdrachten bij elkaar op.
Vul je score in op de Rekenmeter.

fire
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Generieke lessen 

18



Generieke lessen 

Afronden p. xx1

Rekenen met tijd p. xx2

Werken met gegevens p. xxx18

144 Kommagetallen p. xxx

Negatieve getallen p. xxx16

Procenten p. xxx13

Deel-geheel p. xxx11

Snelheid & tijd p. xxx19

Rekenen met 
verhoudingen

Rekenen met 
kommagetallen

Rekenen met 
procenten

15 p. xxx
p. xxx

p. xxx

p. xxx

Geld p. xx3

Breuken p. xxx12

5

6 Afronden & gemiddelde 

Metriek stelsel p. xxx7

p. xxx

Figuren p. xxx8

Schaal p. xxx10

Omtrek, inhoud  
& oppervlakte 

9

Verbanden basis p. xxx17
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Procenten

Absoluut en relatief13.1

Per honderd13.2

Percentage13.3

14.3

13

   Nog meer procenten?       

Rekenen met procenten

Breuken

Deel-geheel

14

12

11

pagina xx

pagina xx

pagina xx

Black FridayT6 pagina xx

arrow-right
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In welke groep waren er de meeste voldoendes?  

Vergelijken

groep A: 6 voldoendes
groep B: 4 voldoendes

groep A: 6 van de 10
groep B: 4 van de 6

Relatief in verhouding:

In absolute aantallen:

Beide groepen hebben op hun eigen manier de meeste voldoendes:

In groep A zijn in absolute aantallen de meeste voldoendes.
In groep B zijn in verhouding (relatief) de meeste voldoendes.

Samenvatting

Absoluut en relatief13.1
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In absolute aantallen zitten in 
beiden zakken evenveel broodjes.
 
Hoeveel volkoren broodjes zitten 
in de rechter zak?

volkoren

In verhouding zitten in beiden 
zakken evenveel broodjes.
 
Hoeveel volkoren broodjes zitten 
in de rechter zak?

Groep A
12 van de 30
voldoende

Groep B
10 van de 20
voldoende

In welke groep zijn er relatief de 
meeste voldoendes?

in groep

Absoluut en relatief 13.1

volkoren

1

2

3

Oefenen
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Pro-cent betekent per 100

25% is 25 van de 100 = deel25
100

Pro-cent

Breuken en procenten

25
100

1
4 deel = = 25%

Samenvatting

Per honderd13.2
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Hoeveel procent kiest basketbal?

%

Hoeveel procent is katoen?

%

Hoeveel procent is 2 van de 40?

%

Hoeveel is deel in procenten?1
5

%

13.2Per honderd

1

2

3

4

Oefenen
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deel = 1 ÷ 100 = 0,01  1
100

28% = = 0,2828
100

6 van de 13 = deel = 6 ÷ 13  ≈ 0,46 deel6
13

100%0%

0 12 20 aantal

percentage

deel12
20

deel van 100% = x  100% = 0,60 x 100% = 60%12
20

12
20

Van aantal naar procenten

Van procenten naar aantal

Op je rekenmachine

Wat is 12 van de 20?

Wat is 7% van 400?

100%0% 7%

0 400 aantal

percentage

deel7
100

deel van 400 = 0,07 x 400 = 287
100

Samenvatting

Percentage13.3
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Percentage

Welk percentage is gekleurd?

%

Hoeveel procent is 12 van de 60?

%

In een land wonen 10 347 329 
mensen. Ongeveer 5% van hen 
leeft onder de armoedegrens.

Hoeveel mensen schat je dat er in 
dit land onder de armoedegrens 
leven?

mensen

Hoeveel is 95% van 560?

Extra oefenen?      
Extra oefeningen voor Procenten vind je op Spark, hoofdstuk 13.

arrow-right

13.3

1

2

3

4

Oefenen
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