
Eindtermen  
Wiskunde 

3.7 zijn in staat zich in de ruimte mentaal te verplaatsen en te verwoorden wat ze dan zien. 

4.1 kunnen met concrete voorbeelden aantonen dat er voor hetzelfde wiskundig probleem met 
betrekking tot getallen, meten, meetkunde en ruimtelijke oriëntatie, soms meerdere 
oplossingswegen zijn en soms zelfs meerdere oplossingen mogelijk zijn afhankelijk van de 
wijze waarop het probleem wordt opgevat. 

4.2 zijn in staat om de geleerde begrippen, inzichten, procedures, met betrekking tot getallen, 
meten en meetkunde, zoals in de respectievelijke eindtermen vermeld, efficiënt te hanteren 
in betekenisvolle toepassingssituaties, zowel binnen als buiten de klas. 

4.3 kunnen met concrete voorbeelden uit hun leefwereld aangeven welke de rol en het praktisch 
nut van wiskunde is in de maatschappij. 

5.1 brengen waardering op voor wiskunde als dimensie van menselijke inventiviteit. 

5.3 ervaren dat bezig zijn met wiskunde een actief en een constructief proces is dat kan groeien 
en uitbreiden als gevolg van eigen denk- en leeractiviteiten; ze ontwikkelen bijgevolg de 
opvatting dat alle leerlingen wiskundige bekwaamheid kunnen verwerven die kan leiden naar 
studies en beroepen waarin wiskunde aan bod komt. 

5.4 zijn bereid zichzelf vragen te stellen over hun aanpak voor, tijdens en na het oplossen van 
een wiskundig probleem en willen op basis hiervan hun aanpak bijsturen. 

 

Wereldoriëntatie 

2.7 in concrete ervaringen stappen van het technisch proces herkennen (het probleem stellen, 
oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, evalueren); 

2.8 technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en keuzen herkennen binnen 
verschillende toepassingsgebieden van techniek. 

2.9 een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen door verschillende stappen 
van het technisch proces te doorlopen; 

2.10 bepalen aan welke vereisten het technisch systeem dat ze willen gebruiken of realiseren, 
moet voldoen; 

2.11 ideeën genereren voor een ontwerp van een technisch systeem; 

2.12 keuzen maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch systeem, rekening houdend 
met de behoefte, met de vereisten en met de beschikbare hulpmiddelen; 

2.13 een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren; 



2.14 werkwijzen en technische systemen vergelijken en over beide een oordeel formuleren aan de 
hand van criteria; 

2.15 technische systemen in verschillende toepassingsgebieden van techniek gebruiken en/of 
realiseren. 

2.16 hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken. 

 

ICT 

1 hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen te 
ondersteunen bij het leren. 

2 gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 

3 kunnen zelfstandig oefenen in een door ict ondersteunde leeromgeving. 

4 kunnen zelfstandig leren in een door ict ondersteunde leeromgeving. 

5 kunnen ict gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 

 

Sociale vaardigheden 

1.4 De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. 

3. De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale 
achtergrond, geslacht of etnische origine. 

 

 


