
Wiskunde: Rekenen     Mavo 4    Periode 1: september-oktober 

Verwondersessie 2 
 

 5.1 & 5.2 Procenten en promillen 

 5.1 & 5.2 BTW berekenen 

 5.1 & 5.2 Exponentiele toename en afname 

 5.1 & 5.2 Verhoudingen 
 
Week 37 
 

Opgaven: 
 
5.1 – Opdrachten 52 t/m 85 
 
 

Check de leerdoelen. 

 Ik kan aan de hand van een tabel 
procenten en promillen berekenen 

 Ik kan Btw berekenen 

 Ik kan werken met verhoudingen  

 Ik ken rekenen met vergrotingsfactor 

 Ik kan de groeifactor berekenen 

 Ik kan uit een formule de groeifactor 
halen 

 

Opgaven: 
 
5.1 – Opdrachten t/m met 88 
 
5.3 - Examenoefeningen 
 
 

Verwondersessie 3 
 

 5.1 & 5.2 Grote en kleine getallen 

 5.1 & 5.2 Wetenschappelijke notaties 

 5.1 & 5.2 Berekeningen met deelstreep 

 5.3 Examenopgaven 
 
Week 38 

 

 Check de leerdoelen. 
 

 Ik kan kleine en grote getallen in de 
wetenschappelijke notatie opschrijven. 

 Ik kan met de wetenschappelijke notatie 
werken 

 Machten  
 
 
 

Verwondersessie 1 

 5.1 & 5.2 Vuistregels 

 5.1 & 5.2 Eenheden lengte, oppervlakte en 
gewicht 

 5.1 & 5.2 Eenheden van tijd 

 5.1 & 5.2 Eenheden snelheden, procenten 
Week 36 

  
Opgaven: 
 
9.1 – Opdrachten 1 t/m 47 maken 
 
 
 

Check de leerdoelen. 
 

 Ik ken de vuistregels en kan ermee 
rekenen 

 Ik ken de eenheden van lengte, 
oppervlakte, inhoud en gewicht en kan 
die omrekenen 

 Ik ken de eenheden van tijd en kan 
ermee rekenen 

 Ik ken de eenheden van snelheid 

 Ik kan de snelheid berekenen en 
omrekenen 

 Ik kan de afgelegde afstand berekenen 
indien de snelheid en de tijd gegeven zijn 

 Ik kan de tijd berekenen als de snelheid 
en de afstand gegeven zijn 

 Ik kan werken met procenten 
 



  Wiskunde: Kwadratische vergelijkingen   Mavo 4   Periode 1: september-oktober 

Verwondersessie 5 
 

 PTA 5 
 
Week 40  
 

Opgaven: 
 
Opdrachten uit de PTA 
 
 
 

Check de leerdoelen. 
 

 Alle leerdoelen behorend bij de 
verwondersessies 1 t/m 4 

 

Opgaven: 
 
T/m opdracht 36 maken 
 
 
 

Verwondersessie 6 

 7.1 en &7.2 Lineaire verbanden 

 7.1 en &7.2 Grafieken tekenen bij 
formules 

 7.1 en &7.2 formules maken bij 
grafieken 

Week 41 
Week 41 – 7 oktober 

Check de leerdoelen. 
 

 Ik kan grafieken tekenen bij lineaire 
formules 

 Ik kan het startgetal uit een tabel en uit een 
grafiek halen 

 Ik kan het hellingsgetal uit een grafiek en uit 
een tabel halen 

 Ik kan een formule bij een lineair verband 
maken 

Verwondersessie 4 

 5.1, 5.2 Exponentiele toename en 
afname 

 5.1, 5.2 Berekeningen met deelstreep 

 5.1, 5.2 Verhoudingen 
Week 39 

 

Opgaven: 
 
5.1 – Opdrachten t/m met 88 
 
5.3 – Examenoefeningen 
 
Oefentoets 
 

Check de leerdoelen. 
 

 Ik kan werken met exponentiele toename 
en afname 

 Ik kan berekeningen met deelstreep 
uitvoeren 

 Ik kan werken met verhoudingen 
 

Maak van tevoren de oefentoets. Neem de 
samenvatting door. Maak een begrippenlijst voor 
jezelf. 

 


