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Ontwerp leeractiviteit 

2019-2020 
Is dit document nieuw voor je, klik dan even op het tekstballonnetje hiernaast * →. 

 

Naam student(e): Niels De Witte 

Opleiding: Bachelor Lager Onderwijs Niveau  1 ☐   2☐   3 ☒ 

Stageschool:  Mentor(en)  

Leerlingen: Leerjaar/groep 5de leerjaar Aantal leerlingen  

Leergebied(en): Wiskunde 

Kies 

Kies 

Onderwerp 

activiteit: 

Wiskunde: grafieken en diagrammen 

☐ Nieuwe leerstof                  ☒ Herhaling                 ☐ Andere:  

Timing: Datum   Begin- en einduur 

Focusdoel*: Jullie leren vandaag grafieken, staafdiagrammen en lijndiagrammen lezen, 
interpreteren en opstellen. 

Situering 

focusdoel*: 

Situering in het leerplan (ca. 4 leerplandoelen) 

WI-
BEW.TAB.17 

De lln. kunnen van een staafgrafiek (of histogram) kwantitatieve 
gegevens aflezen en met deze gegevens eenvoudige berekeningen 
uitvoeren. 

WI-
BEW.TAB.19 

De lln. kunnen een staafgrafiek (of histogram) interpreteren. 

WI-
BEW.TAB.22 

De lln. kunnen van een lijngrafiek kwantitatieve gegevens aflezen en met deze 
gegevens eenvoudige bewerkingen uitvoeren.  

 

Concretisering focusdoel (ca. 4 doelen) 

De leerlingen kunnen een lijn- en een staafdiagram aflezen. 

De leerlingen kunnen met de gegevens of deze diagrammen eenvoudige berekeningen 

maken. 
 

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

Leerlingen hebben al kort geleerd over grafieken en diagrammen. Vandaag leren ze ook 

nieuwe dingen. Ze zien nieuwe leerstof maar ook herhaling.  

Ze leerden al over lijn- en staafgrafieken. 

 

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 

Deze leerstof komt niet vaak voor in de leef- en ervaringswereld van de kinderen. Ze 
komen er onbewust wel mee in contact. Grafieken en diagrammen komen voor in 

bijvoorbeeld kranten of het weerbericht. Zonder dat ze hier echt op letten komen ze er 

dus wel mee in contact. 

 

Organisatorische beginsituatie 

We werken klassikaal. De leerlingen krijgen een werkblaadje. Hier maken we de 

oefeningen. Sommige oefeningen worden samen gemaakt en anderen maken de 

leerlingen zelfstandig. 

 

Gedifferentieerde beginsituatie van de leerlingen 

De leerlingen krijgen verschillende oefeningen. De oefeningen worden steeds een beetje 
moeilijker. Sterkere leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag. Leerlingen die extra 
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ondersteuning nodig hebben volgen aan bord met de leerkracht. Voor snellere 

leerlingen is er een uitdagingsoefening voorzien. 
 

Andere 

 

Teamteaching*:  

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

Leerlingen leren vandaag over lijn- en staafdiagrammen en grafieken. 

Ze leren om de juiste gegevens af te lezen. Ze weten welke gegevens ze kunnen vinden 

in een grafiek. Ze kunnen de juiste temperaturen aflezen. Ze kunnen aflezen hoeveel 

neerslag er gevallen is. Ze kunnen dus de gegevens aflezen. 
Ze leren ook om zelf een lijndiagram te lezen. Ze weten waarom er 2 lijnen zijn in de 

grafiek (2 plaatsen).  

Ze kunnen ook een klimatogram lezen. Ze weten dat dit bestaat uit een lijndiagram en 

een staafdiagram. Ze kunnen hierop ook de gegevens aflezen. 
Ook kunnen de leerlingen met gekregen gegevens zelf een staafdiagram maken. 

 

Inhoudelijke stappen 

Leerlingen maken een oefening waarin ze de juiste gegevens moeten invullen en 

aflezen uit gegeven staafdiagram. Ze doen dit samen met de leerkracht. 
Vervolgens lezen ze de gegevens af op een lijndiagram. 

Om af te sluiten gaan ze samen met de leerkracht een staafdiagram tekenen aan de 

hand van de gegevens. Ze lossen ook de bijhorende vragen op. 

Ze bekijken ook nog kort een klimatogram van Koksijde en leggen uit wat ze zien. 
Sterkere leerlingen krijgen nog een extra klimatogram voorgeschoteld. 

 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

Leerlingen kunnen de juiste gegevens niet aflezen. 

Leerlingen begrijpen niet wat een staaf- en een lijndiagram is en kunnen dit ook niet 

zelf tekenen. 
 

Kernbegrippen 

Staafdiagram, lijndiagram, grafieken, gegevens, x-as, y-as, … 

Gebruikte bronnen*:  Wiskanjers, https://www.meteobelgie.be/klimatologie/grafische-gegevens/klimatogram 

Bijlagen*: Werkblaadjes 

Materiaal: Werkblaadjes, digibord voor leerkracht 

Terugblik 

leeractiviteit*: 

 

Feedback van mentor op voorbereiding: 

 

VERLOOP LEERACTIVITEIT 
 

 

Oriëntatiefase 

5 min LK toont de leerlingen een klimatogram van Brussel. Dit zagen ze normaal gezien al bij W.O. 
dus de leerlingen kennen dit. LK stelt vragen aan de leerlingen. 

Wat zien jullie hier? (Klimatogram van Brussel) 

Wat kan je erop aflezen? (neerslag en temperatuur) 

Wat kan je vertellen over de neerslag en de temperatuur? (eigen antwoord) 
Wat is een klimatogram? (diagram, staafdiagram en lijndiagram) 

 

 

https://www.meteobelgie.be/klimatologie/grafische-gegevens/klimatogram
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LK deelt het lesdoel mee aan de leerlingen.  

Jullie leren vandaag grafieken, staafdiagrammen en lijndiagrammen lezen, 

interpreteren en opstellen. 

Leerfase 1 (verwervings- / verwerkingsfase)  

10 min We bekijken en bespreken klassikaal het diagram met de gemiddelde jaartemperatuur in België 

en Spanje. LK stelt de gesloten vragen. 

Waar is de temperatuur het hoogst? (Spanje) 

Welk seizoen is het warmst? (zomer) Welk seizoen is het koudst? (Winter) 
Hoeveel verschilt de temperatuur in Spanje met die van België in de lente? ( 3°C) 

Kunnen we dat aflezen? (neen) 

Hoe heb je dit gevonden? Temperatuur in Spanje – de temperatuur in België = 17°C-14°C=3°C 

 
Vervolgens maken we samen oefening 1. We vullen samen de tabellen aan. LK werkt mee aan 

digibord. 

 

Leerfase 2 (verwervings- / verwerkingsfase) 

10 min LK bespreekt het lijndiagram van oefening 2 klassikaal en stelt gesloten 

vragen. 

• Wat kunnen we aflezen uit dit lijndiagram? (Temperatuurstijging per uur van 2 dagen. 
• Wat kunnen we aflezen op de horizontale as? (de uren) 

• Wat kunnen we aflezen op de verticale as? (de temperatuur in graden celcius) 

Deze antwoorden noteren in het werkboek. 

 
• Waarom zijn er twee lijnen zichtbaar in het diagram? (Een lijn voor de eerste dag en een lijn 

voor de tweede dag.) 

• Waarom is een lijndiagram zo handig? (Bij een lijndiagram zien we (beter 

dan bij een staafdiagram) de evolutie van de gegevens. We zien heel 
duidelijk of de lijn (en dus onze hoeveelheid) daalt of stijgt.) 

 

LLN maken nu per 2 oefening 3 verder af. Ze kunnen elkaar helpen en sturen waar nodig. LK 

loopt rond en helpt waar nodig. 
 

Leerfase 3 (verwerkingsfase) 

10 min LK leest klassikaal oefening 3 en vraagt de leerlingen wat de bedoeling is en hoe zij dit zouden 

oplossen. Leerlingen geven zelf aan hoe zij hiermee te werk zouden gaan en bespreekt 

klassikaal hoe je het best een staafdiagram kunt aanvullen. 

Je bekijkt de gegevens in de tabel. Je kijkt wat er op de horizontale as zal komen en wat op de 
verticale as. 

Je kan best met een meetlat de juiste hoeveelheid afmeten en aanduiden. Zo weet je tot waar 

je staafdiagram komt. Vervolgens teken je het volledige staafje. 

 
We maken samen het staafdiagram. LK staat aan bord en maakt dit samen met de leerlingen. 

Leerlingen geven wel de antwoorden.  

Wanneer het diagram getekend is gaan de leerlingen per 2 de vragen oplossen. LK loopt rond 

en ondersteunt waar nodig. 
 

 Leerfase 4 (verwerkingsfase) 

10 min Als laatste oefening zien de leerlingen een klimatogram. Ze bekijken dit klimatogram en lossen 

de bijhorende vragen op. Ze doen dit ook per 2. We overlopen eerst samen aan bord het 
klimatogram en de verschillende vragen. 

LK loopt rond en ondersteunt en helpt waar nodig. 

 

Voor de snellere leerlingen is er nog een extra oefening voorzien. Snellere leerlingen mogen 
het werkblaadje individueel oplossen en maken ook de extra uitdagingsoefening. Oefening 1 

maken ze nog mee aan bord en hierna mogen ze zelfstadig aan de slag. 

 

Slotfase 

5 min We gaan nog even na of het doel bereikt is. LK toont een afbeelding van de grafiek van de 

temperatuur in Antwerpen en bespreekt deze met de leerlingen.  

Wat zien jullie? (temperatuur, neerslag in Antwerpen) 
Wat kunnen jullie hierover vertellen? 

Wat hebben jullie onthouden van deze les? 

 
 

Ben je klaar ? Check dan even of je niets vergeten bent. Gebruik hiervoor eventueel het memo-
lijstje bij de opmerkingen 
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