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1   IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Stageschool : UCLL campus Diepenbeek 

Graad : 1   Jaar : 1   Specifiëring : moderne 

Aantal leerlingen :  

Mentor :  

Datum : 14/01/2019 

Uur : van  8.30u  tot  10.10u 

Lokaal : R316 

 

Leervak : wiskunde 

Lesonderwerp : 

Gehele getallen optellen en aftrekken 

 

O B S E R V E R E N   –   A S S I S T E R E N   –   D O E N  



Groep Lerarenopleiding 
Bachelor Secundair Onderwijs (BaSO) 

Campus Diepenbeek, Agoralaan – gebouw B – bus 4 
3590 Diepenbeek, tel. 011 180 400 

 

2   DIDACTISCHE GEGEVENS 

Situering in het leerplan :  D/2019/13.758/009 & D/2019/13.758/026 

Gemeenschappelijk leerplan ICT 

 

 

Leerplan wiskunde 

 

 

 

Handboek : 

- auteur: C. Carmeliet, N. Deloddere, K. Serneels, P. Tytgat 

- titel: Delta Nova 

- deel: 1a 

- uitgever: Plantyn 

- jaar: 2019 
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Geraadpleegde bronnen : 

- https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Cur-20190320-35 

- https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Cur-20190320-49 

 

Bijlagen : (aanvullende documenten voor leerlingen) 

- Code scratch 

 

Didactische beginsituatie : 

Het is een erg vlotte klas die goed meewerkt. Het niveau van wiskunde is goed. Sommige leerlingen zijn wat 

sneller dan de andere. In de klas is een krijtbord en beamer aanwezig. De leerlingen hebben al voorkennis van 

bewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) uitvoeren met natuurlijke en decimale getallen, 

wat positieve en negatieve getallen zijn en van coördinaten met negatieve getallen. 

 

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Cur-20190320-35
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Cur-20190320-49
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3   LEERDOELSTELLINGEN 

Toepassing model1 voor binnenklasdifferentiatie binnen deze les 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitieve lesdoelstellingen : 

C1: De leerlingen kunnen positieve en negatieve getallen optellen. 

C2: De leerlingen kunnen verwoorden hoe ze positieve en negatieve getallen kunnen optellen. 

C3: De leerlingen kunnen positieve en negatieve getallen aftrekken. 

C4: De leerlingen kunnen verwoorden hoe ze positieve en negatieve getallen aftrekken. 

C5:  De leerlingen kunnen plugged een probleem analyseren en een algoritme genereren om het oplossen. 

C6: De leerlingen kunnen een aangereikt algoritme toepassen om een probleem digitaal op te lossen. 

Psychomotorische lesdoelstellingen : 

/ 

Dynamisch-affectieve lesdoelstellingen : 

A1: De leerlingen luisteren aandachtig als de leerkracht spreekt. 

A2: De leerlingen voeren de opgegeven opdrachten uit. 

A3: De leerlingen gaan respectvol om met elkaar en de leerkracht. 

A4: De leerlingen hebben respect voor het materiaal 

 

  

 
1 Castelein, E. et al. (2016). Binnenklasdifferentiatie, een beroepshouding, geen recept. Praktijkgids voor leraren, student-leraren en lerarenopleiders. 

Leuven: Uitgeverij Lannoo.   

https://www.acco.be/nl-be/authors/9789462925601/C160100265/Els-Castelein
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789462925601/C160100265/Els-Castelein
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4   INHOUDELIJKE STRUCTUUR 

Bewerkingen met positieve getallen 

 

 

Bewerkingen met positieve en negatieve getallen 

 

 

Positieve en negatieve getallen optellen 

 

 

Positieve en negatieve getallen aftrekken 

Getallen met verschillend 

toestandsteken 

Getallen met eenzelfde 

toestandsteken 

 

 

 

➔ We nemen het teken van 

het getal met de grootste 

absolute waarde 

➔ We maken het verschil 

van de grootste absolute 

waarde en de kleinste 

absolute waarde 

➔ De som van 2 

tegengestelde getallen is 

gelijk aan 0 

 

➔ We behouden het 

toestandsteken 

➔ We maken de som van 

de absolute waarden 

 

➔ Opschrijven als een optelling 

➔ 2 dezelfde tekens voor een getal vervangen 

door een plusteken 

➔ 2 verschillende tekens vervangen door een 

minteken 

 

 

 

Rekentoestel programmeren in 

scratch 
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5   LESSCHEMA 

D. 
nr. 

Duur Leerinhoud Methodische verwerking Media 

A1 

A2 

A3 

A4 

    

  Oriënteringsfase   

 5’ 

 
- Positieve getallen 

- Negatieve getallen 

Bewerkingen die we kennen: optelling, aftrekking, 

vermenigvuldiging, deling 

 

De leerkracht toont in een PowerPoint positieve en 

negatieve getallen die door elkaar staan. 

In welke 2 groepen getallen kunnen we deze getallen 

opdelen? 

 

 

 

 

 

 

- Positieve getallen 

- Negatieve getallen 

 

Welke bewerkingen kennen we allemaal? 

- Optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en 

deling 

 

Kunnen we deze bewerkingen al uitvoeren met 

positieve getallen? 

- Ja 

Er worden 4 bewerkingen getoond met positieve 

getallen die de leerlingen zonder moeite kunnen 

oplossen. 

PowerPoint 

Computer & beamer 
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Hoe bewerkingen uitvoeren met positieve en negatieve getallen? 

➔ Vandaag: Hoe positieve en negatieve getallen optellen 

en aftrekken? 

Daarna worden er bewerkingen getoond met positieve 

en negatieve getallen. 

 

Kunnen we deze bewerkingen al oplossen? 

- Nee 

 

Inderdaad, en in de komende lessen gaan we leren hoe 

we deze wel kunnen oplossen. 

Vandaag gaan we kijken hoe we positieve en 

negatieve getallen kunnen optellen en aftrekken. 

  Sorteringsfase 1   

C1 10’ 

 

We maken oefening 16 puntje 1-6 p. 226 samen. 

Dit doen we met behulp van het bordboek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord & krijt 

Werkboek 

Bordboek 

Computer & beamer 
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Optelling van 2 getallen met een verschillend toestandsteken: 

+8 + (-5) = +3 

+5 + (-7) = -2 

(-8) + (+5) = -3 

(-2) + (+6) = +4 

Evenveel warme als koude blokjes: bv. +4 + (-4) = 0 

 

 

➔ We nemen het teken van het getal met de grootste absolute 

waarde 

➔ We maken het verschil van de grootste absolute waarde en 

de kleinste absolute waarde 

➔ De som van 2 tegengestelde getallen is gelijk aan 0 

 

 

Optelling van 2 getallen met eenzelfde toestandsteken: 

(-3) + (-10) = -13 

➔ We behouden het toestandsteken 

➔ We maken de som van de absolute waarden 

 

 

 

 

 

 

 

De leerkracht schrijft de bewerkingen nog eens apart 

op bord in 2 verschillende kolommen: optelling van 2 

getallen met een verschillend teken en optelling van 2 

getallen met eenzelfde toestandsteken. 

 

Optelling van 2 getallen met een verschillend 

toestandsteken: 

Welk teken hebben we altijd behouden als we kijken 

naar de absolute waarden van de getallen? 

- Dat van het getal met de grootste absolute 

waarde 

 

En hoe komen we dan aan het getal? 

- Dat is het verschil van de grootste absolute 

waarde en de kleinste absolute waarde. 

 

En wat krijgen we als we 2 tegengestelde getallen 

optellen? 

- 0 

 

Optelling van 2 getallen met eenzelfde 

toestandsteken: 

Wat is het teken van de uitkomst? 

- Hetzelfde als dat van de termen 

En hoe komen we aan het getal? 

- We maken de som van de absolute waarden. 
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  Abstraheringsfase 1   

C1 5’ 

 

Puntje 7 van oefening 16 op pagina 227 wordt 

individueel gemaakt om te controleren of de 

leerlingen het begrepen hebben. Daarna wordt het 

klassikaal verbeterd. 

Werkboek 

Bordboek 

Computer & beamer 

  Sorteringsfase 2   

C3 10’ 

 

Oefening 19 p. 228-229 wordt samen gemaakt van 

puntje 1 tot 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord & krijt 

Werkboek 

Bordboek 

Computer & beamer 
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positieve en negatieve getallen aftrekken 

 

(+5) – (+8) = -3 =(+5)  + (-8) 

(+6) – (+4) = +2 = (+6) + (-4) 

(+3) – (-5) = +8 = (+3) + 5 

(-2) – (-7) = +5 = (-2) + 7  

 (-6) – (+5) = -11 = (-6) + (-5) 

(-2) + (+9) = 7 = (-2) + 9 

(-2) – (-9) = 7 = (-2) + 9 

 

 

 

 

 

 

➔ Een getal aftrekken van een getal is hetzelfde als zijn 

tegengestelde erbij optellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerkracht schrijft de bewerkingen nog eens apart 

op bord met de titel ‘positieve en negatieve getallen 
aftrekken’. 
 

De leerkracht verwijst naar (-6) + (-5) = -11 en 

 (-6) – (+5) = -11. Hoe zijn de uitkomsten t.o.v. 

elkaar? 

- Ze zijn gelijk 

 

Ja, en wat is er verschillend voor de 

gelijkheidstekens? 

- De tekens zijn omgewisseld 

 

Inderdaad, de som kunnen we al maken van positieve 

en negatieve getallen, want dat hebben we daarnet 

geleerd. We gaan dus de aftrekking opschrijven als de 

optelling van een getal met het tegenstelde getal. 

We schrijven samen de andere aftrekkingen als 

optellingen. 
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➔ 2 dezelfde tekens voor een getal vervangen we door een 

plusteken 

 

➔ Afspraken om de notaties te vereenvoudigen: 

o Bij een positief getal hoeven we het toestandsteken 

en de haakjes niet te noteren. 

o Rond het eerste getal hoeven geen haakjes 

geplaatst te worden. 

 

(+5) – (+8) = 5 - 8 

(+6) – (+4) = 6 - 4 

(+3) – (-5)  = 3 – (-5) 

(-2) – (-7) = -2 – (-7) 

(-6) – (+5) = -6 - 5 

(-2) + (+9) = -2 + 9 

(-2) – (-9) = -2 – (-9) 

 

 

➔ Twee verschillende tekens voor een getal vervangen we 

door een minteken 

Wat gebeurt er als we –(– of +(+ tegenkomen? 

(+3) – (-5) = +8 = (+3) + 5 

(-2) – (-7) = +5 = (-2) + 7  

(-2) + (+9) = 7 = (-2) + 9 

(-2) – (-9) = 7 = (-2) + 9 

- –(– wordt +  

 

Wat gebeurt er bij (-2) + (+9) = 7 = (-2) + 9? 

- +(+ blijft + 

 

Dus waardoor kunnen we 2 dezelfde tekens voor een 

getal, dus –(– en +(+ , vervangen? 

- Door een plusteken 

 

We gaan vanaf nu ook afspreken dat we: 

• Bij een positief getal het toestandsteken en de 

haakjes niet noteren. 

• Rond het eerste getal geen haakjes plaatsen. 

 

Hoe is dat dan voor: 

(+5) – (+8)  

(+6) – (+4)  

(+3) – (-5)  

(-2) – (-7)  

(-6) – (+5)  

(-2) + (+9)  

(-2) – (-9)  

 

De leerkracht duidt in kleur de bewerkingen aan waar 

twee verschillende tekens voor een getal staan. 

Wat gebeurt er met twee verschillende tekens voor 

een getal, dus een +(– of –(+? 

- Het wordt een minteken 
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  Abstraheringsfase 2   

C3 5’ 

 

Puntje 9 van oefening 19 op p. 229 wordt individueel 

gemaakt om te controleren of de leerlingen het 

begrepen hebben. Daarna wordt het klassikaal 

verbeterd. 

Werkboek 

Bordboek 

Computer & beamer 

  Expliciteringsfase   

C2 

C4 

5’ Positieve en negatieve getallen optellen: 

- Getallen met verschillend toestandsteken: 

➔ We nemen het teken van het getal met de grootste absolute 

waarde 

➔ We maken het verschil van de grootste absolute waarde en de 

kleinste absolute waarde 

➔ De som van 2 tegengestelde getallen is gelijk aan 0 

 

 

- Getallen met eenzelfde toestandsteken: 

➔ We behouden het toestandsteken 

➔ We maken de som van de absolute waarden 

 

 

Positieve en negatieve getallen aftrekken 

➔ Opschrijven als een optelling 

➔ 2 dezelfde tekens voor een getal vervangen door een plusteken 

➔ 2 verschillende tekens vervangen door een minteken 

 

Hoe tellen we getallen met een verschillend 

toestandsteken op? 

- We nemen het teken van het getal met de 

grootste absolute waarde 

- We maken het verschil van de grootste 

absolute waarde en de kleinste absolute 

waarde 

- De som van 2 tegengestelde getallen is gelijk 

aan 0 

Hoe tellen we getallen met eenzelfde toestandsteken 

op? 

- We behouden het toestandsteken 

- We maken de som van de absolute waarden 

 

Hoe kunnen we een getal aftrekken van een getal nog 

schrijven? 

- Als een getal optellen bij het tegengestelde 

Waardoor kunnen we 2 dezelfde tekens voor een getal 

vervangen? 

- Door een plusteken 

Waardoor kunnen we 2 verschillende tekens voor een 

getal vervangen? 

- Door een minteken 

 

 

 

Bord 
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  Verwerkingsfase   

C1 

C3 

10’ 

 

 

Oefening 17 p. 227 even nummers 

Oefening 18 p. 228 

Oefening 20 p. 230 oneven nummers 

Oefening 21 p. 230 even nummers 

Oefening 23 p. 231 

Oefening 26 p. 233 

 

Ze zullen niet alle oefeningen af krijgen, maar deze 

moeten thuis tegen volgende les worden voorbereid. 

Werkboek 
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Groep Lerarenopleiding 
Bachelor Secundair Onderwijs (BaSO) 

Campus Diepenbeek, Agoralaan – gebouw B – bus 4 
3590 Diepenbeek, tel. 011 180 400 

 

 
 

  Motivatiefase   

 3’ -0,7 + 4 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen zulke bewerkingen ook uitwerken met een rekenmachine. 

We hebben nu geleerd hoe we positieve en 

negatieve getallen kunnen optellen en aftrekken 

uit ons hoofd. 

De leerkracht schrijft een bewerking op bord. 

Daarna laat ze zien hoe ze deze bewerking 

invoert in het geprogrammeerde rekenmachine 

van Scratch. 

 

We kunnen zulke bewerkingen ook uitvoeren 

met een rekenmachine. 

Bord & krijt 

Computer & beamer 

  Probleemstelling   

 1’  

Hoe kunnen we een rekenmachine zelf programmeren? 

 

 

 

Vandaag gaan we leren hoe we zelf een 

rekenmachine kunnen programmeren. 

 

  Analysefase   

C5 

C6 

26’  

 

 

Jullie mogen naar volgende site surfen: 

https://scratch.mit.edu/ 

Hier mogen jullie zich aanmelden. 

Computer & beamer 

https://scratch.mit.edu/
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We voegen eerst samen een afbeelding van een 

rekenmachine in. 

- Kies een sprite 

- Upload 

 

Wanneer wordt er een vraag gesteld? 

- Als je op het rekenmachine klikt. 

 

Dus welk blok hebben we in het begin nodig? 

- ‘wanneer op deze sprite geklikt wordt’. 
 

Wat gebeurt er daarna? 

- Er wordt een vraag gesteld. 

 

Kijk eens bij het menu waarnemen. Zien jullie 

dan een blok staan waarmee een vraag kunnen 

stellen? 

- ‘vraag … en wacht’. 
 

Wat moeten we dan ingeven? 

- De bewerking die we willen uitvoeren. 

 

Inderdaad, maar is deze bewerking altijd 

dezelfde als we het rekenmachine gebruiken? 

- Nee, deze kan veranderen. 

 

Ja, deze kan veranderen of variëren, dus we gaan 

gebruik maken van een variabele. We noemen 

deze ‘bewerking’. 
Als we hebben ingegeven welke bewerking we 

willen uitvoeren, waar moet de variabele dan aan 

gelijk zijn? 
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- Aan de bewerking die we hebben 

ingegeven. 

 

Ja, of het moet dus gelijk zijn aan het antwoord 

op die vraag. 

 

Wat gebeurt er na we de bewerking hebben 

ingegeven? 

- We moeten getal 1 ingeven. 

 

Ja, er wordt opnieuw en vraag gesteld. Dus welk 

blok hebben we weer nodig? 

- ‘vraag … en wacht’ 
 

Daarna moeten we een getal ingeven. Is dit altijd 

hetzelfde getal of moet dit kunnen veranderen? 

- Het moet kunnen veranderen 

 

Ja, dus wat gaan we weer nodig hebben? 

- Een variabele 

 

Ja, noem deze ‘getal 1’. Waaraan moet getal 1 

aan gelijk gesteld worden? 

- Aan het antwoord dat je gegeven hebt. 

 

Oké, doe nu hetzelfde voor getal 2. 

De leerkracht wacht tot de leerlingen klaar zijn. 

 

Wat gaat het rekenmachine dan moeten doen? 

- De bewerking uitvoeren met de gekozen 

bewerking en met de twee ingevoerde 

getallen 

 



Groep Lerarenopleiding 
Bachelor Secundair Onderwijs (BaSO) 

Campus Diepenbeek, Agoralaan – gebouw B – bus 4 
3590 Diepenbeek, tel. 011 180 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, dus als de optelling ingevoerd wordt dan 

moet de optelling uitgevoerd worden en anders 

moet de aftrekking uitgevoerd worden. 

 

De leerkracht gaat naar het menu ‘besturen’ 
 

Welk blok gaan we daarvoor kunnen gebruiken? 

- ‘Als dan anders’ 
 

Goed, wat willen we dat er gebeurt als we de + 

hebben gekozen als bewerking? 

- Dat de getallen worden opgeteld en dat 

de optelling getoond wordt door het 

rekentoestel. 

 

Goed, dus als de bewerking + is dan moet de 

uitkomst gelijk zijn aan getal 1+getal 2. De 

uitkomst kan weer variëren als we andere 

getallen hebben, dus wat gaan we eerst moeten 

doen? 

- Een variabele ‘uitkomst’ maken 

 

Inderdaad, en wat moet er dan in het blok staan? 

- Maak uitkomst = getal 1 + getal 2 

- Zeg getal 1 + getal 2 = uitkomst 

Heel goed! 

  Naverwerking   

C5 

C6 

20’ Maak nu de code af zodat we ook de aftrekking 

kunnen uitvoeren. 

Computer & beamer 
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6   BORDSCHEMA 

 

 

Positieve en negatieve getallen optellen en aftrekken 
 

Optellen 
 

Aftrekken 

Verschillend toestandsteken 

 

Eenzelfde toestandsteken 

 
 

+8 + (-5) = +3 

+5 + (-7) = -2 

(-8) + (+5) = -3 

(-2) + (+6) = +4 

Evenveel warme als koude blokjes: 

bv. +4 + (-4) = 0 

 

(-3) + (-10) = -13 

 

(+5) – (+8) = -3 =(+5)  + (-8) 

(+6) – (+4) = +2 = (+6) + (-4) 

(+3) – (-5) = +8 = (+3) + 5 

(-2) – (-7) = +5 = (-2) + 7  

(-6) – (+5) = -11 = (-6) + (-5) 

(-2) + (+9) = 7 = (-2) + 9 

(-2) – (-9) = 7 = (-2) + 9 

(+5) – (+8) = 5 - 8 

(+6) – (+4) = 6 - 4 

(+3) – (-5)  = 3 – (-5) 

(-2) – (-7) = -2 – (-7) 

(-6) – (+5) = -6 - 5 

(-2) + (+9) = -2 + 9 

(-2) – (-9) = -2 – (-9) 
 


