
2.1 Reële functies: Diddit lesmateriaal: overzicht hyperlinks 

Log in bij www.diddit.be (kan je via smartschool) en klik op Lesmateriaal. 

Selecteer hoofdstuk 2.1.  

Vink onder Type “Alles tonen” uit en vink “Hyperlink” aan.  

Onder “video” vind je 4 instructiefilmpjes: in volgorde zoals in je boek gezet 

• Definitie van een functie 

• Voorstellen van een functie 

• Domein – bereik – nulwaarde 

• Tekenschema van een functie 

 

Onderzoeken (toepassingen waarbij je merkt welke invloed het wijzigen van gegevens heeft) 

Ook zinvol om te herhalen i.f.v. examen. 

• Beeld van een punt: je voert een x-waarde in en de app toont welk beeld (y-waarde) daarmee 

overeenstemt. Er steekt wel één foutje in: als x=2 bestaat het beeld (y=4) wel! 

 → theorie p. 72-73 

• Domein en bereik van een functie: toont een animatie. Op de x-as blijft een spoor achter van 

alle x-waarden die een beeld opleveren. → theorie p. 81-82 

 

Basisoefeningen en oefeningen uit je boek → toepassingen om te trainen op zelfstandige basis 

• Functie of niet? → p.74 + oef 4 (je krijgt 1 grafiek) 

• Functies herkennen → p.74 + oef4 (je krijgt 6 grafieken) 

• Functiewaarde berekenen → p. 72-79 + omgekeerde vorm van oef 1 (je zoekt nu immers de x-

waarde die tot de juiste uitkomst leidt: je werkt het functievoorschrift uit naar x. Er komen soms 

breuken voor in de opgave. Je hebt pen en papier nodig. 

• Functiewaarde op de grafiek bepalen → zoek het beeldpunt van het gegeven argument (x) 

p. 82: vaardigheid nodig om het bereik te kunnen bepalen (oef 11 

• Domein en bereik van een functie op de grafiek bepalen → p.81-82 + oef 11-14 (let op het 

verschil tussen [ en ] in je antwoord) 

• Nulwaarden van een functie bereken → p. 85 + oef 17 

→ gemakkelijk (= oef 17)/normaal (met x² en breuk)/moeilijk (met grotere waarden en breuken) 

• Tekenschema van een functie uit de grafiek afleiden → p.86 + oef 18-20: je bepaalt eerst het 

aantal nulwaarden en vult daarna het tekenschema van de gegeven grafiek in. 

• Grafiek van een functie bepalen → p.85 + oef 11+12+16: welke van de 4 grafieken voldoet aan 

de omschrijving. Gegeven: domein, bereik, nulwaarden, ….  

• Grafisch onderzoek: bij elke grafiek horen verschillende (meerkeuze) vragen over domein, 

bereik, stijgen/dalen, ... = synthese-oefening geschikt op einde van hfst 2.1 
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