
WISKUNDE – ONTBINDEN IN FACTOREN

DOEL

• Wiskunde: evalueren van leerlingen en verder inoefenen van wat geleerd werd rond verbinden  
   van factoren 

• Bewegen: door middel van bewegen/wandelen kunnen ze een volgende opgave verkrijgen  

MATERIAAL

• 3 krijtjes  

• 1 krijtbord vooraan 

• 1 balpen per leerling 

• 1 A4 blad per leerling 

• 5 A4 papieren met de te volgen stappen voor de opdrachten 

• 18 kaartjes met 1 opgave per kaartje + elk kaartje is genummerd

TIJD

• 5-10 minuten 

TEKENING/AFBEELDING/ORGANISATIE

1

#EDUCATIE #SCHOOLINBEWEGING

https://www.youtube.com/watch?v=2lvtXW4T3V0


2

UITLEG/GRADATIE

1. Uitleg + demo: de leerlingen zijn verspreid in het lokaal.  

2. de leerlingen nemen een opgave en lossen deze op (op het A4 blad of op het krijtbord). 

3. Wanneer de opgave opgelost is, komen de leerlingen in de wachtrij te staan (de eerste in de  
    rij zit op een stoel). Is het antwoord: 

 - In 1 keer juist, dan krijgt de leerling een virusje en mag de opgave terug gelegd worden en  
   er een nieuwe opgave genomen worden.

 - De eerste keer fout, dan keert de leerling terug naar zijn plaats en lost hij de opgave  
   opnieuw op.

 - De tweede keer fout, schrijft de leerkracht dit op dat je problemen hebt met die opgave en  
   mag de opgave terug gelegd worden en er een nieuwe opgave genomen worden.

4. Op signaal van de leerkracht wordt gevraagd hoeveel virusjes ze verzameld hebben. 

VARIATIE

• De leerlingen gaan op de stoel staan in plaats van neer te zitten.

• De kaartjes met opgaven worden verder weg geplaatst, dit kan in de gang zijn of buiten op de speel-
plaats.

• Voor het meenemen van een opgave moeten de leerlingen een sportoefening uitvoeren (5x squats, 
jumping jacks, push ups)

DIFFERENTIATIE

• Progressie 

 - Er worden ‘EXTRA’ kaartjes voorzien waarop er moeilijkere/verdiepende opgaven staan,  
 deze mogen opgelost worden indien de basisopgaven snel worden opgelost.

 • Regressie

 - De leerlingen waarbij de opgaven nog moeizamer verlopen mogen een buddy bij zich hebben.
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