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Klokkijken in het VSO                                                            

 

 

De ware tijd komt pas tot leven als de klokken zwijgen (William Faulkner) 

 

Tijd is relatief. Je kunt het niet vast pakken. Het is voor zeer moeilijk lerenden heel erg 

moeilijk voor te stellen. Ons Nederlands stelsel met kwartieren en minuten vóór en ná 

een heel of half uur wekken heel veel verwarring. Het Engelse systeem is waarschijnlijk 

veel eenvoudiger om te gebruiken. Men zou kunnen kiezen voor het digitale systeem 

omdat dit heel consistent is, maar er van uitgaande dat de gesproken taal met 

betrekking tot tijd niet spreekt over 10.10 uur maar over 10 minuten over 10, is er met 

de Rekenboog.zml voor gekozen om zowel de gewone analoge als de digitale kloktaal te 

gebruiken. 

Voor het leren klokkijken zijn er talloze methodes op de 

markt, die uitstekend te gebruiken of aan te passen zijn 

voor zeer moeilijk lerenden. Deze oefeningen hebben wij 

niet opgenomen in de Rekenboog.zml. In het katern 

klokkijken voor VSO wordt gefocused op het praktische 

gebruik van diverse gangbare tijdmeters, zoals de analoge 

en digitale klokken, horloges, de kookwekker, de klokken op 

mobiele telefoons, cv, audio-visuele middelen en 

alarmklokjes op huishoudelijke apparaten. De 

Rekenboog.zml heeft voor de leerlingen in het VSO bewust 

gekozen om klokkijken en tijd te oefenen in praktische 

situaties, zodat de vaardigheden later kunnen worden 

toegepast tijdens het wonen, werken en recreëren.  

 

In de Rekenboog.zml wordt geoefend met globaal klokkijken om de leerlingen die niet in 

staat blijken om nauwkeurig te leren klokkijken, toch te leren omgaan met de tijd. 

Leerlingen oefenen in tijdsbesef: hoe lang duurt een seconde, hoe lang duurt een minuut 

of een uur. Zo kunnen ze mogelijk beter de tijd beleven en inschatten hoeveel tijd ze 

nodig hebben om bijvoorbeeld een klusje te doen of te berekenen hoeveel tijd ze nodig 

hebben om naar school te gaan met de bus of fiets. 

Er wordt geoefend met tijd in allerlei  situaties zoals bij het koken, het reizen met het 

openbaar vervoer, het winkelen. De mobiele telefoon wordt door een deel van de VSO-

leerlingen gebruikt om onder andere te zien hoe laat het is, daarom is er in de 

Rekenboog aandacht aan besteed. 

 

In het algehele lessenoverzicht staat de kern van elke les en is zo mogelijk een 

cursorische lijn aangehouden, die parallel loopt met kerndoel 3 voor rekenen en met de 

door de Rekenboog.zml aangepaste leerlijnen voor klokkijken in alledaagse situaties. 

 

 



© Rekenboog.zml, Klokkijken en tijd, april 2011  4 

Kerndoel 3.1_2                                        Klokkijken en tijd 
  

Nr. Naam Kerndoel 
Leerlijn 
Niveau 

 

 Korte beschrijving 

3.1_2 ze leren vaste tijdstippen op analoge en/of digitale klokken aflezen 

en leren daarmee een dagindeling verbinden  
  

1 Het is bijna kwart 
voor een 

3.1 _2.9 Kwartieren worden bekeken op 
begrippen bijna en net geweest 

 

2 Te vroeg of te laat? 

Met een picto 
werkblad er apart 
naast met dezelfde 

titel 
 

3.1_2.9   Kwartieren worden bekeken op 

begrippen te vroeg of te laat 
geweest 

3 Op digitijd naar de 
tandarts 

3.1_2.9 Aflezen van digitale tijd tot 12:00 
uur 

 

4 Een computer-

rooster maken 
 

3.1_2.9 Aflezen van digitale tijd tot 12:00 

uur 
Analoge en digitale klok 
vergelijken, tijd op digiklok 

benoemen, tijden in volgorde 
zetten 

 

5 Een seconde duurt 

heel kort 

3.1_2.9 Beseffen hoelang een seconde 

duurt. 
Secondes worden geteld en 
gemeten aan de hand van 

activiteiten 
 

6 Elke seconde telt 3.1_2.9 
3.1_2.11 

Beseffen hoelang een seconde 
duurt. 

Secondes worden geteld en 
gemeten aan de hand van 
activiteiten 

 

7 Hoelang duurt een 

minuut 

3.1_2.9 Weten dat een minuut 60 sec. 

duurt.  
Er wordt met de ogen dicht tot 

60 geteld en later vergeleken 
met de ware 60 sec. op de klok 
 

8 Secondenwerk 3.1_2.9 
3.1_2.11 

Weten dat een minuut 60 
seconden duurt. Er worden 

activiteiten bedacht die seconden 
duren en geen minuten 
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9 De stroom is 
uitgevallen 

3.1_2.9 
3.1_2.11 

Tijdstippen instellen of intekenen 
Een analoge klok kunnen 

instellen op de juiste tijd m.b.v. 
het analoge horloge. Idem met 
een ovenklokje en een digitaal 

horloge 
 

10 Hoelaat kom je? 
 

Met twee  
pictowerkbladen  
er apart naast  met 

dezelfde titel 
 

3.1_2.9 Tijdstippen instellen of intekenen 
Een analoge klok kunnen 

instellen op de juiste tijd m.b.v. 
het analoge horloge. Idem met 
een ovenklokje en een digitaal 

horloge 

11 Is de winkel open? 3.1_2.10 
3.1_2.12 

Digitale tijden verbinden met 
dagindeling. 

Aflezen digitale tijd en 
categoriseren 
 

12 Bij de bushalte 3.1_2.10 
1.3.9 

Aflezen en noteren van digitale 
tijden (ook boven de 12) 

 

13 De tijd op mijn 

mobiel  

3.1_2.10 

3.1_2.11 

Aflezen van digitale tijden (ook 

boven de 12) 
 

14 Tv programma 3.1_2.10 Digitale en analoge tijd verbinden 
 

15 Hoe laat begint de 
film? 

3.1_2.10 Digitale en analoge tijden 
verbinden 
 

16 De kookwekker 
 

Met een 
pictowerkblad er 

apart naast  met 
dezelfde titel 

 

3.1_2.11 Instellen van een digitale 
kookwekker op minuten 

17 Het alarm op mijn 
mobieltje 

 

3.1_2.11 Instellen van alarm op de mobiel 

18 Seconden, minuten 

of uren 

3.1 _2.11 Een passende tijdseenheid kiezen 

bij een gebeurtenis. 
Activiteiten worden gesorteerd op 

tijdsduur in seconden, minuten 
en uren 

19 Hoelang duurt het 
van hier naar daar? 

3.1_2.11 
3.1_2.12 

Een passende tijdseenheid kiezen 
bij een gebeurtenis. Schatten en 
meten van tijden in seconden, 

minuten, uren 
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20 Op het perron 3.1_2.12 Aflezen van digitale tijden tot 
24:00 en eenvoudige 

berekeningen maken in de 
context van de klok 
 

21 Het werkrooster 3.1_2.12 
1.3.9 

Eenvoudige berekeningen in de 
context van de klok en de 

kalender. 
Bereken hoe lang je moet werken 

 

22 Hoelang is de 

winkel nog open? 

3.1_2.12 Eenvoudige berekeningen in de 

context van de klok en de 
kalender. 
Bereken van tijd die over is tot 

de winkel sluit 

Kerndoel 3.3   Een kalender dan wel een agenda gebruiken, eventueel 

met gebruik van picto’s> zie katern kalender 
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 1. Het is bijna kwart voor een 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2.  

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse 

situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 
3.1_2.9 globaal klokkijken (het is bijna kwart voor, het is 

net tien uur geweest)  

 

Doel van de les 

 

Oefenen in klokkijken afgerond op een kwartier in termen 

van bijna of net geweest. 

 

Benodigdheden 

 

- zelf in te stellen anologe klokjes 

- werkblad 1 

 

Korte samenvatting  Met behulp van in te stellen klokken wordt geoefend of 

het bijna kwart voor of over is of dat het net voorbij is. 

 

Organisatie Klassikaal.  

In tweetallen tijdens de verwerking. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie: 

Haal voorkennis op over klokkijken met de uren en de 

halve uren. Doe dat bijvoorbeeld aan de hand van een 

vorige les of met behulp van het dagrooster. Stel 

bijvoorbeeld vragen over hoe laat de lessen begonnen en 

de eerste pauze. 

Stel ook vragen met betrekking tot de kwartieren. 

 

Kern: 

Laat een klok zien waarop het bijna kwart voor één is* 

Vertel dat je om kwart voor één de leerkracht uit de 

buurklas zou waarschuwen. Vraag of u nog moet wachten 

of dat het al te laat is? 

*pas de tijd aan bij wat in de les aan de orde is. 

Vertel dat ze een oefening gaan doen met de kwartieren. 

Je vertelt over een  activiteit en koppelt daaraan een tijd. 

Laat daarna de klok zien die u hebt afgesteld op iets er 

vóór of er ná. Vraag daarna aan de leerlingen of het bijna 

die tijd is of dat het die tijd is geweest. 

Bijvoorbeeld: 

Vertel dat de bus om kwart over vier vertrekt. 

De klok staat op elf minuten over vier.  

Is het bijna kwart over vier of is al kwart over vier 

geweest? 

Doe zo'n oefening enkele malen met de hele groep. 

 

Verwerking: 

Laat werkblad 1 in tweetallen maken. Ze moeten steeds 

het juiste antwoord omcirkelen. 

 

Afsluiting: 

Evalueer de antwoorden en vertel dat ze de volgende keer 

een spel gaan doen met ook het hele uur en het halve uur 

er bij. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://kwilmaarzeggen.web-log.nl/kwilmaarzeggen/images/10klok.jpg&imgrefurl=http://kwilmaarzeggen.web-log.nl/kwilmaarzeggen/tip_van_de_dag/index.html&usg=__SNKf-kohuh03Ay-41QTfseXb6ig=&h=101&w=100&sz=6&hl=nl&start=135&um=1&itbs=1&tbnid=7EvqTbcuqksaYM:&tbnh=83&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Dklokkijken%2Bleren%26start%3D120%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.allestelt.nl/assets/allestelt/ouders/4klok2.jpg&imgrefurl=http://www.allestelt.nl/leeslijn/pagina.asp%3Fpagkey%3D21621&usg=__8Lic37RbRTvOPjROa12M2oRczuM=&h=162&w=400&sz=11&hl=nl&start=59&um=1&itbs=1&tbnid=EokTtyAW1jX2HM:&tbnh=50&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dklokkijken%2Bleren%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Aandachtspunten Deze manier van klokkijken is ontstaan uit de spreektaal. 

Het is voor de leerlingen erg moeilijk of het zoveel 

minuten er voor of erna is. Met deze oefening beperken 

we ons dan ook tot de kwartieren en worden niet de 

begrippen ervoor en erna gebruikt. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- samen met een groepje de opdracht maken, 

bijvoorbeeld als spel met twee groepen leerlingen 

- maak een klok met kleurenvakken (2,5 minuut 

ervoor is rose en daarna blauw) 

 

Moeilijker: 

- laat ervóór en erná benoemen 

- laat aanwijzen waar ervóór begint en waar erná 

- zet de klok op kwart voor drie en vraag of de 

leerling de wijzer zo zet dat het net kwart voor drie 

geweest is  

 

 

Vervolgactiviteiten Vraag leerlingen regelmatig door de dag welke tijd het is 

in termen van bijna kwart voor twee of net kwart voor  

twee geweest (passief herkennen en actief benoemen). 

 

Software www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht (klok) 

www.schoolbordportaal.nl (klok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.warenhuis-winkel.nl/img/1/1815.jpg&imgrefurl=http://www.warenhuis-winkel.nl/categories/9/Educatief-speelgoed.html&usg=__lDn8Mq7BO1fMUh8IcXZcxYJog7A=&h=357&w=377&sz=23&hl=nl&start=49&um=1&itbs=1&tbnid=FQbXci2tvWdTvM:&tbnh=116&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dklokkijken%2Bleren%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht
http://www.schoolbordportaal.nl/
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Werkblad 1                  Is het bijna of al geweest? Omcirkel het juiste antwoord. 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

bijna kwart over een 

 

 

 

kwart over een geweest 

 

 

     
 

 

 

 

 

bijna kwart voor negen 

 

 

 

 

kwart voor negen geweest 

 

 

      
 

 

 

 

 

bijna kwart over vijf 

 

 

 

 

kwart over vijf geweest 

 

 

        
 

 

 

 

 

bijna kwart over een elf 

 

 

 

 

 

 

kwart over elf geweest 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

bijna kwart over een 

 

 

 

 

kwart over een geweest 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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 2. Te vroeg of te laat? 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3-1_2 en 

leerlijn 9 bij dit kerndoel. 

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse 

situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 

3.1_2.9: globaal klokkijken (het is bijna kwart voor, het is 

net tien uur geweest) 

 

Doel van de les 

 

Oefenen in klokkijken afgerond op een kwartier in termen 

van bijna of net geweest. 

 

Benodigdheden 

 

- twee klokken van minimaal 30 centimeter doorsnee 

met zelf in te stellen wijzers  

- per tweetal een pictogram 'vóór' en 'ná' of te vroeg 

(picto wacht) en te laat (picto weg rijdende bus). 

Zie hiervoor het kopje 'activiteiten'.  

 

Korte samenvatting  Met behulp van een analoge klok kijken of de wijzers vóór 

of ná het half of heel uur wijzen en kijken of je te vroeg of 

te laat bent. De groep speelt een spel en moet een kaart 

omhoog steken met het symbool en tekst 'te vroeg' of 'te 

laat' erop. 

 

Organisatie Klassikaal 

Verwerking in tweetallen 

 

Activiteiten Introductie: 

Vertel dat je laatst naar de dokter moest en dat je om 

half 11 de bus moest nemen. Toen je aankwam zag je de 

bus wegrijden. Je vond dat heel vervelend. Reed de bus 

te vroeg weg of was je te laat. Hoe wist je nou of je wel 

goed op tijd was? 

 

Kern: 

Bedenk samen met de leerlingen hoe je dat kunt checken 

en op welke cijfers op de klok de wijzers staan als het half 

11 is. Wat betekent het dan als de grote wijzer nog niet 

naar beneden wijst en nog niet op het cijfer 6 staat. 

Doe samen met de leerlingen dergelijke oefeningen en 

doe de oefening steeds in dezelfde volgorde: eerst de klok 

op de juiste vertrektijd zetten, daarna op de tweede klok 

de tijd zetten dat je bij de bushalte komt en daarna kijken 

of je te vroeg of te laat bent en of de wijzer voor of na de 

gewenste tijd staat. Doe deze oefening ook met de 

kwartieren. 

 

Verwerking: 

Vertel de leerlingen dat ze een spel gaan doen en leg uit 

hoe het werkt: 

Bij elke opdracht wordt de klok op een bepaalde tijd 

gezet, namelijk voor of na een heel of half uur of voor of 

na een kwartier, bijvoorbeeld 2 minuten over 9 uur of 13 

minuten voor 10 uur (laat dit zien en zeg: ik zet de klok 
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bijvoorbeeld zo...). 

Daarna zegt de leerkracht bijvoorbeeld: 'de bus vertrekt 

om 9 uur' 

De leerlingen steken nu de juiste pictogram om hoog: 'te 

vroeg/wachten' of 'te laat/de bus rijdt weg'. 

Doe het een of twee keer samen. Als het juiste kaartje 

omhoog is gestoken krijgt dit groepje een punt. Na afloop 

van het spel wordt gekeken wie de meeste punten heeft 

gehaald. 

 

Afsluiting: 

Vraag aan de leerlingen wat ze er van vonden en wat ze 

geleerd hebben. 

Probeer in de praktijk van alle dag deze vragen 

regelmatig te stellen. Bijvoorbeeld: het is pauze om half 

een. Kijk naar de klok. Is het nog te vroeg om naar buiten 

te gaan? Staat de wijzer voor of na half een. 

Of stel, wanneer het bijna half een is de vraag: hoe laat is 

het nu en ben tevreden met het antwoord 'bijna half een'. 

 

Aandachtspunten Deze tijdsbenamingen zijn in de taal van alledag 

opgenomen, maar zijn voor de meeste leerlingen heel 

lastig. Die talige informatie is voor de meeste leerlingen 

heel verwarrend. Het is belangrijk dat ze weten in welke 

richting de wijzers lopen. Herhaal dit regelmatig. Laat de 

leerlingen met de vinger de juiste draairichting aanwijzen. 

 

Differentiatie Makkelijker: 

- neem kloktijden die emotioneel heel bekend zijn: 

pauze, gymles, zwemtijd, vertrektijd naar huis 

- oefen dit spel eerst met de hele en halve uren 

- te vroeg of te laat zijn misschien makkelijkere 

begrippen dan voor en na 

 

Moeilijker: 

- zet een klok op half elf en vertel dat dit de 

vertrektijd is. Zeg de tijd die van aankomst bij de 

halte in plaats van de tijd op de klok te laten zien. 

Bijvoorbeeld de bus vertrekt om half elf, ik kom aan 

om twee minuten over half elf 

- doe de oefening op een werkblad en met kleine 

tafelklokjes met zelf in te stellen wijzertjes 

 

Vervolgactiviteiten - oefeningen in andere situaties, bijvoorbeeld de 

bioscoop, een afspraakje 

- oudjaarsavond, bijna 12 uur 

 

Software www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht (klok) 

www.schoolbordportaal.nl (klok) 

 

http://www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht
http://www.schoolbordportaal.nl/
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concept 3. Op digitijd bij de tandarts 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2. 

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse 

situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 
3.1_2.9 de tijd tot 12:00 uur aflezen op een digitale klok  

 

Doel van de les 

 

De betekenis van digitale tijden tot 12:00 uur  

Benodigdheden 

 

- digitale klok op de computer (en liefst ook op een 

digibord)  

- werkblad 1 

 

Korte samenvatting  Met behulp digitale klok verkennen de leerlingen de 

schrijfwijze en de betekenis van digitale tijden.  

 

Organisatie Klassikaal 

Verwerking in tweetallen 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Introductie: 

Zet op het (digi-) bord 08:30 en vraag aan de leerlingen 

wat dat zou kunnen betekenen. 

Misschien zijn er al enkele leerlingen die vanuit de 

televisiegids of door hun mobiele telefoon die 

tijdsaanduiding al kennen. 

Richt de aandacht op de schrijfwijze van digitale tijden en 

verken met de leerlingen wat de betekenis is van de 

getallen en de dubbele punt in het midden. 

Vraag aan de leerlingen waar ze die digitale klokken en 

tijdsaanduidingen zoal tegenkomen (trein, tv-gids, 

mobiel, horloge, klok). 

 

Kern: 

Laat een agenda/mobiele telefoon zien met daarin een 

afspraak op bijvoorbeeld op 3 maart: om 08:20 uur bij de 

tandarts. 

Vraag naar wat het betekent en maak een stappenplan 

om deze tijd correct te kunnen lezen: 

Eerst de getallen vóór de dubbele punt (de betekenis van 

de 0).  

Vraag de leerlingen of ze weten hoe laat dat is. 

Daarna de betekenis van de getallen achter de dubbele 

punt.  

Noem het aanvankelijk: 8 uur en 20 minuten. Richt dan 

op de gebruikelijke taal 8 uur 20 minuten of 8 uur 20. 

 

Verwerking: 

Laat in tweetallen werkblad 1 maken, waarbij de 

leerlingen in de tweede kolom het hele uur schrijven en in 

de derde kolom de minuten. Hierna vertellen ze elkaar 

hoelaat het is. 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kudzu.be/skylimit/uploads/large_4979e38c536b6_Digi-Clock.jpg&imgrefurl=http://www.kudzu.be/nl/winkel/artikels/i/739&usg=__pI6LBHp8p4O1vzv8FRjZaryJXEo=&h=480&w=480&sz=33&hl=nl&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=Y855kQN2RjZeHM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Btijd%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.luxehorloge.nl/img/28/274.jpg&imgrefurl=http://www.luxehorloge.nl/product/30/724/Casio-Digitaal-Horloge-Babyg169db1er.html&usg=__Gzx3F4V6n-bcCOMLDBovyWLMAuY=&h=600&w=600&sz=178&hl=nl&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=WTLhCtNOjnDkBM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Ddigitaalhorloge%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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Afsluiting: 

Zet de tijden samen met elkaar in de juiste volgorde van 

vroeg naar laat. 

 

Aandachtspunten Sommige leerlingen vinden digitale tijden makkelijker, 

vooral vóór 12:00 uur.  

Hang naast de analoge klok een digitale klok in de klas. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker:  

- verdeel bovenstaande les nog in kleinere stappen of 

in meer lessen 

- oefen alleen de hele uren 

 

Moeilijker: 

- zet een klok op 08:10 en een klok op 08:20. Zeg 

dat het 8 uur 10 is en laat de juiste klok aanwijzen 

- vraag de digitale klok op 08:10 te zetten of laat het 

opschrijven 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 
 

- maak samen een ochtendprogramma met digitale 

tijden 

- met de bus naar school, digitale bustijden tot 12:00 

uur 

- het vliegtuig vertrekt, digitale vluchttijden tot 12:00 

uur op een vertrekscherm 

 

Software www.schoolbordportaal.nl voor digitale klokken die met 

pijltjes zelf ingesteld kunnen worden 

www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht (digiklok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hmk.nl/IMAGES/Images/kl_huish/975-146.jpg&imgrefurl=http://www.oslink.nl/view_product.php%3Fdatabase%3Dkl_huish%26productID%3D1975146%26groep%3Dhuis&usg=__luup3YypF0QvawDQ0TuT1uOJEuI=&h=241&w=320&sz=7&hl=nl&start=23&um=1&itbs=1&tbnid=iWBfDozMe1Ag8M:&tbnh=89&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Btijd%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2658/3996541592_81682e5f97_o.jpg&imgrefurl=http://albertscorner.web-log.nl/albertscorner/onderweg_in_2009/index.html&usg=__zDiOZwc4goqTI-X68_WaHw8EZRU=&h=477&w=800&sz=68&hl=nl&start=48&um=1&itbs=1&tbnid=LB5SzbJN3XkQ5M:&tbnh=85&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dvertrektijd%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.schoolbordportaal.nl/
http://www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht
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Werkblad 1                                                

 

Digitale tijd 

 

Het is  . .  uur en  . .  minuten 

02:30  
 

 
      

 

10:05 
 

  

12:40 
 

  

01:20 

 

  

09:08 
 

  

07:10 
 

  

01:15 
 

  

11:01 

 

  

08:35 

 

  

05:00 
 

  

10:10 
 

  

09:20 
 

  

04:40 
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concept 4. Een computerrooster maken 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2.  

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse 

situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 
3.1_2.9 de tijd tot 12:00 uur aflezen op een digitale klok  

 

Doel van de les 

 

Digitale tijden tot 12.00 uur lezen en noteren. 

Benodigdheden 

 
 

- per tweetal een digitale klok 

- een digitale klok op het digibord of een grote, voor 

iedereen zichtbare en instelbare digitale klok 

- een analoge klok 

- werkblad 1 

- eventueel kunnen ook de plaatjes uit les 10 worden 

gebruikt, wanneer de plaatjes op uiterlijke 

kenmerken worden vergeleken 

 

Korte samenvatting  De leerlingen vergelijken een digitale en analoge klok met 

elkaar. De leerlingen oefenen met digitale klokken hoelaat 

het is. Daarna maken ze een ochtendrooster voor het 

gebruik van de computer, waarbij de leerlingen tijden in 

de juiste volgorde zetten en aangeven hoelaat het is in 

uren en minuten. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Het werkblad wordt in tweetallen gemaakt. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie: 

Haal informatie op over uren en het aantal minuten dat 

een uur duurt. 

Hang een digitale klok naast een analoge klok. Vraag de 

leerlingen welke klok ze meestal gebruiken (polshorloge, 

mobieltje) en wat hun ervaringen zijn. Vraag de leerlingen 

waar ze digitale tijden tegenkomen in hun dagelijkse 

leven. 

Of stel de analoge en digitale klok op het digibord in op 

de juiste tijd, bijvoorbeeld met de 'Pratende Klok' (zie 

software). 

Vraag aan de leerlingen of ze vermoeden waar de les 

verder over zal gaan.  

Laat de leerlingen de overeenkomsten en de verschillen 

benoemen tussen beide klokken en noteer die 

antwoorden in twee rijen verdeeld op het bord, eventueel 

met tekeningetjes. Bijvoorbeeld bij de analoge klok: twee 

wijzers, cijfers tot 12. 

 

Kern: 

Zet de digitale klok op een bepaalde tijd en vraag de 

leerlingen hoe laat het is. Vraag de leerlingen hoe ze die 

tijd lezen en bedenk samen met de leerlingen een 

strategie om de digitale kloktijden te lezen, waarbij je 

eerst op het uur richt en daarna op de minuten.  

Oefen dat samen door de klok op bijvoorbeeld 09.00 uur 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.benzing.nl/_uimages/digiklok.jpg&imgrefurl=http://www.benzing.nl/uurwerken.html&usg=__Tt_I_og_0s8sr2hWWONGKXaaBAQ=&h=269&w=451&sz=25&hl=nl&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=R9v8u5h_br5MoM:&tbnh=76&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Bklok%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://img209.imageshack.us/img209/6223/032julytimexho5.jpg&imgrefurl=http://deeplydope.eu/2008/07/26/timex-80-watch-retro/&usg=__sxX0G6czsgWir-qMRwlCiBeUERM=&h=592&w=480&sz=248&hl=nl&start=30&um=1&itbs=1&tbnid=UmrLKCrgRaD3AM:&tbnh=135&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Btijd%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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te zetten en doe er steeds 5 minuten bij tot het 10.00 uur 

is. Benoem de tijd steeds als 9 uur én .. minuten. Nu 

komen er weer 5 minuten bij, wat zie je nu? 9 uur en 10 

minuten, enzovoorts. 

 

Verwerking: 

Vertel de leerlingen dat ze een opdracht krijgen waarbij 

ze een rooster mogen maken voor het werken op een 

computer. Het rooster moet zo worden gemaakt dat elke 

10 minuten een andere leerling op de computer mag. De 

tijden die bovenaan werkblad 1 staan, zijn door elkaar 

geraakt. De leerlingen krijgen de opdracht om die tijden 

in chronologische volgorde in de eerste kolom onder 

elkaar te schrijven. De uren schrijven ze in de tweede 

kolom en de minuten in de derde kolom. Daarna mogen 

de leerlingen de naam van de leerlingen uit de klas in de 

vierde kolom schrijven. Tot slot mogen ze de vraag 

beantwoorden die onder aan de bladzijde staat (even 

laten voorlezen). 

 

Afsluiting: 

Vraag naar de ervaringen met de opdracht. 

Complimenteer de leerlingen met hun resultaten en vertel 

dat ze binnenkort een echt rooster gaan maken. Vraag de 

leerlingen waar je zoal een rooster voor kunt maken 

(denk aan klusjes, pleinbeurten). 

 

Aandachtspunten Oefen eerst met de digitale klok en het lezen hiervan. Ga 

pas in volgende lessen digitale en analoge tijden met 

elkaar verbinden met behulp van oefenklokken. 

 

Differentiatie Makkelijker: 

- richt op de hele uren  

- richt op de tijden die ze dagelijks meemaken tussen 

07.00 en 12.00 uur 

 

Moeilijker: 

- vraag de leerlingen om in gewone spreektaal te 

vertellen hoe laat is, nadat ze eerst de digitale tijd 

hebben uitgesproken: 10.10 uur= tien minuten 

over 10 

 

Vervolgactiviteiten 

 
 

- een opdracht met tijden van 01.00 tot 12.00 uur, 

waarbij de leerlingen aangeven of de digitale tijd in 

de nacht of de ochtend is 

- naar de dokter/tandarts om 11.25 uur 

- lesroosters maken van 9.00 tot 17.00 uur 

 

Software 

 
 

www.schoolbordportaal.nl 

www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht 

www.fi.uu.nl (De Pratende Klok zie klok hier naast 

afgebeeld) 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.klokwinkel.nl/data/producten/23403-normaal.jpg&imgrefurl=http://nuaanbieding.nl/Digitale-Klok-Met-2-Blauwe-Leds/767019&usg=__X212Kwdu_GXNKBC9TsMtAC03ZXM=&h=250&w=250&sz=40&hl=nl&start=32&um=1&itbs=1&tbnid=LCd2N5fzjSNBwM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Btijd%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.katho.be/pho/wero/images/kookfriezen/eindresultaat.png&imgrefurl=http://www.katho.be/pho/wero/Kookfriezen.html&usg=__QqxfZRg5MMi60ev2skfxJcwk9Vc=&h=62&w=62&sz=33&hl=nl&start=20&um=1&itbs=1&tbnid=U3ZuyjAeGGYUxM:&tbnh=62&tbnw=62&prev=/images%3Fq%3Dsclera%2Bpictogrammen%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://blogimages.seniorennet.be/huismus/77544-dd64867e7842d64b47621c06425efbdc.jpg&imgrefurl=http://blog.seniorennet.be/huismus/archief.php%3FID%3D77544&usg=__792WWT64RZIfQ1_KN59REqQTb2c=&h=283&w=283&sz=10&hl=nl&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=toNmlPgzWOVxwM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Ddokter%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.fi.uu.nl/speciaalrekenen/producten/software/images/pratendeklok_screen.gif&imgrefurl=http://www.fi.uu.nl/speciaalrekenen/producten/software.html&usg=__Sr1taACxUa1mc2ywb9Fxs5jaagQ=&h=221&w=300&sz=11&hl=nl&start=18&um=1&itbs=1&tbnid=rJrf6xKVHNd8MM:&tbnh=85&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Btijd%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.schoolbordportaal.nl/
http://www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht
http://www.fi.uu.nl/
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Werkblad 1  Zet de tijden in de juiste volgorde (zie verwerking) 

 

10.00 uur 11.10 uur 10.30 uur 

11.30 uur 10.10 uur 11.40 uur 

10.50 uur 11.20 uur 10.40 uur 

11.00 uur 10.20 uur 11.50 uur 

 

tijd 

 

uur 

 

minuten 

 

naam 

 

10.00  

 

10 0  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Hoelaat is de laatste leerling klaar?  

 

 

Om  .  .  .  .  .  uur. 
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concept 5. Één seconde duurt heel kort 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2 

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse 

situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 

3.1_2.9: beseffen dat 1 minuut 60 seconden duurt 

Doel van de les 

 

Beseffen hoelang een seconde duurt, een ritme en 

activiteit als referentiepunt noemen. 

 

Benodigdheden 

 
 

- trommel 

- een klok met een hoorbare en zichtbare seconde-

aanduiding 

 

Korte samenvatting  De leerlingen luisteren naar een secondewijzer en tellen 

van 'een-en-twin-tig naar negen-en-twintig' in een 

gelijkmatig tempo met de secondewijzer mee. 

Ze nemen dit tempo over op een trommel. 

De leerlingen bedenken samen wat je kan doen in één 

seconde. 

 

Organisatie Klassikaal in de kring. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie: 

Vraag de leerlingen om de ogen te sluiten en goed te 

luisteren. Zet de klok in beweging en laat de leerlingen 

luisteren. 

Vraag de leerlingen de ogen te openen en bespreek hun 

ervaring. Richt de vragen op kennis over de seconde. 

Laat de klok zien en vraag een leerling om de 

secondewijzer aan te wijzen. Laat de leerlingen zachtjes 

mee tikken met één vinger op een handpalm. Vraag de 

leerlingen of ze kunnen meetellen (beginnend bij nul 

oftewel de wijzer op de 12 of een digitale seconde 

aanduiding op 0)?  

 

Kern: 

Vraag de leerlingen hoe je kunt onthouden hoelang een 

seconde ongeveer duurt. 

Als ze daar niet uitkomen kan de volgende tip als 

referentie dienen: 

Vertel de leerlingen dat wanneer je een getal noemt met 

4 lettergrepen en dan verder telt, dat je gelijkmatiger 

seconden kunt tellen (laat de lettergrepen van het 

getal/woord klappen en tellen). Bijvoorbeeld tel: één-en 

twin-tig, twee-en-twin-tig, drie-en-twin-tig. Tel op die 

manier samen met de leerlingen met de secondewijzer 

mee*. 

Pak een trommel en geef een slag bij elke seconde. 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.erbseparese.be/trommel.jpg&imgrefurl=http://www.erbseparese.be/tips2.htm&usg=__-Yejee_60WuStPGGTAsyLkDDRtI=&h=591&w=404&sz=72&hl=nl&start=23&um=1&itbs=1&tbnid=QLsazwM4N0RvCM:&tbnh=135&tbnw=92&prev=/images%3Fq%3Dtrommel%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.betavzw.be/images/prentvb/seconde.jpg&imgrefurl=http://hervetavernier.blogspot.com/2009_08_01_archive.html&usg=__dU5UH2EblawqOP9qo0Xb14rVw-s=&h=259&w=259&sz=22&hl=nl&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=zeiId1IxXTtLlM:&tbnh=112&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dseconde%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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Vraag een leerling om dit over te nemen en laat de 

trommel doorgeven. 

 

* of bedenk iets anders met vier lettergrepen, 

bijvoorbeeld: een-se-con-de, twee-se-con-den. 

 

Verwerking: 

Vraag aan de leerlingen iets te bedenken dat ongeveer 

één seconde duurt. 

Probeer dit samen uit en als het klopt mogen de 

leerlingen de activiteit met een symbool op het bord 

tekenen of het woord opschrijven. 

Mogelijke activiteiten kunnen zijn: knipperen met je ogen, 

je hoofd van links naar rechts draaien, een touwtje 

doorknippen. 

 

Afsluiting: 

Spel: 

Noem een activiteit. Als het een seconde duurt gaan de 

leerlingen staan of steken hun arm in de lucht. Als het 

langer duurt blijven ze zitten. 

 

Aandachtspunten Tijdsbeleving is heel persoonlijk en zonder tellen zoals 

hierboven beschreven is het te moeilijk. 

Kom regelmatig terug op het tellen van seconden en 

refereer ter ondersteuning seconden aan activiteiten. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- hard tikkende secondenwijzer die heel goed 

zichtbaar is en zwaaien met de armen van links 

naar rechts of staan en stampen op de grond of 

stampend lopen op de maat van de secondenwijzer. 

 

Moeilijker: 

- activiteiten bedenken voor de duur van 1, 5 en 10 

seconden. 

 

Vervolgactiviteiten - de adem inhouden (seconden tellen) 

- de lijm moet 10 seconden drogen 

- raden hoeveel seconden een activiteit duurt (toon 

van een muziekinstrument, bel, enzovoorts) 

- sportkampioenschappen waarbij de seconden tellen 

 

Software - stopwatch: www.schoolbordportaal.nl 

- seconden instellen en aftellen tot de bom ontploft: 

www.onderwijsmenu.nl/ict/bomtimer.swf 

- tellen van de secondes analoog en digitaal: 

         www.onderwijsmenu.nl/ict/leerwereld6.mht 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hln.be/static/FOTO/pe/14/2/11/art_large_415601.jpg&imgrefurl=http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/312730/2008/06/14/Amerikaanse-tiener-overleeft-blikseminslag.dhtml&usg=__pYIIzrehuzvNpTpn8DNCD78gbUI=&h=244&w=249&sz=18&hl=nl&start=55&um=1&itbs=1&tbnid=oRepJokZU7LTmM:&tbnh=109&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dbliksemflits%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nrc.nl/multimedia/dynamic/00197/seconde_197422e.jpg&imgrefurl=http://www.nrc.nl/wetenschap/article2108572.ece/2008_duurt_seconde_langer_dan_normaal&usg=__UW1fCjPUwdKxE8Qusel1tCp5vvI=&h=336&w=448&sz=15&hl=nl&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=uJMW0T8rA5GT-M:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dseconde%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.onderwijsmenu.nl/ict/bomtimer.swf
http://www.onderwijsmenu.nl/ict/leerwereld6.mht
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concept 6. Elke seconde telt 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2.  

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse 

situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 

3.1_2.9: beseffen dat 1 minuut 60 seconde duurt. 

3.1_2.11 een passende tijdseenheid kiezen bij een 

gebeurtenis (bijv. seconde, uur, dag)  

 

Doel van de les 

 

Ervaren en oefenen met het besef van hoe lang een 

seconde duurt. 

 

Benodigdheden 

 

 

- een analoge klok die de seconden aangeeft, liefst 

op een digibord 

- digitale klokjes/horloges 

- voor elke twee leerlingen werkblad 1 

- materialen voor het werkblad: fles/kan water, 

glas, vieze kwast met water- of plakkaatverf, 

schaar en A4 papier, jas met knopen of een rits 

  

Korte samenvatting  De leerlingen proberen uit hoe lang ze hun adem in 

kunnen houden. Dat doen ze met behulp van een klok 

met een secondenwijzer. 

Ze bedenken samen hoe je zonder klok seconden kunt 

tellen, door te tellen vanaf eenentwintig, waarbij elke te 

ongeveer een seconde is. 

Tijdens de verwerking gaan ze in drietallen al tellend 

seconden meten bij een activiteit. Een persoon doet de 

activiteit, de tweede telt en de derde kijkt op de 

secondewijzer. 

 

Organisatie Klassikaal zodat iedereen de klok goed kan zien. 

De verwerking in drietallen. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie: 

Vraag aan de leerlingen of ze wel eens onder water 

zwemmen of duiken. Vraag hoe ze dat redden zonder 

water binnen te krijgen. 

Vraag aan de leerlingen hoe lang ze hun adem kunnen 

inhouden en hoe je dat kan meten. 

Vraag aan de leerlingen of je dat in minuten of seconden 

meet en of ze weten hoe lang een seconde duurt. 

Richt op het precies meten met behulp van een 

secondenwijzer op de klok. 

Laat een digitale klok zien en vraag de leerlingen hoe je 

op een digitale klok kunt zien hoeveel seconden iets 

duurt. Vertel de leerlingen wat ze verder gaan doen in 

deze les. 

 

Kern: 

Vraag enkele leerlingen om te testen hoe lang ze de 

adem kunnen inhouden en meet een of twee leerlingen 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://fieggentrio.web-log.nl/mijn_weblog/images/2009/04/24/stationsklok.jpg&imgrefurl=http://fieggentrio.web-log.nl/mijn_weblog/2009/04/de-secondewijze.html&usg=__qoPOaDemz3Ak0F41Mwf1rV0oRBE=&h=400&w=400&sz=72&hl=nl&start=2&itbs=1&tbnid=gd-D7zLm4ufTMM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dstationsklok%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://admin.shopman.nl/clients/smartgear/content/pages/Image/h2o.jpg&imgrefurl=http://www.smartgear.nl/gadgets/waterdichte-ipod-case---h2o-in3.html&usg=__Z7yjif-P399tIs2YUy4hZ1HzFaI=&h=500&w=750&sz=108&hl=nl&start=4&itbs=1&tbnid=OZmvw7Jr1XnwSM:&tbnh=94&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Donder%2Bwater%2Bzwemmen%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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met een secondewijzer op een klok. Spreek goed af 

wanneer je start met het tellen. 

Vraag aan de leerlingen hoe ze seconden kunnen 

meten/tellen zonder een klok, want onder water heb je 

meestal geen horloge om. 

Vertel de leerlingen dat je tellend vanaf 21 de seconden 

kunt tellen, mits je met een mooi, vlot tempo kan tellen. 

Laat uitproberen van 1-10 en van 21-29, zodat de 

leerlingen begrijpen waarom je iets langere woorden 

moet zeggen om de seconden te tellen zonder klok. 

 

Verwerking: 

Vertel de leerlingen dat ze een werkblad krijgen waar zes 

opdrachten op staan. De opdrachten worden in drietallen 

gemaakt. Ze mogen om de beurt een opdracht uitvoeren, 

waarbij ze wisselend de seconden tellen, de seconden 

bijhouden op de klok en de opdracht uitvoeren die op het 

werkblad staat. 

 

Afsluiting: 

Bespreek de opdrachten en vergelijk de tijden. Vraag aan 

de leerlingen of de tijden overeenkwamen tussen tellen 

en meten. 

Vertel aan de leerlingen dat ze in de volgende les 

activiteiten bedenken die minder dan 10 seconden duren. 

  

Aandachtspunten De start van het tellen kan problemen geven. Misschien is 

het raadzamer om dit eerst te oefenen. 

Als het bijhouden op een secondewijzer veel moeite 

geeft, start dan digitaal op 0 of neem een stopwatch. 

 

Differentiatie 

 

 

 

Makkelijker 

- bedenk activiteiten en doe die samen met de 

groep en meet met de stopwatch 

- laat de ogen sluiten en spreek een tijd af, 

bijvoorbeeld 3 seconden. Klap de seconden en tel 

tot 3. Vraag de ogen te openen en informeer hoe 

dat voelt, duurde het lang of was het snel voorbij? 

Oefen hier mee 

 

Moeilijker 

- laat eerst schatten hoe lang een activiteit duurt 

die op het werkblad staat en laat daarna de 

opdrachten uitvoeren 

 

Vervolgactiviteiten 

 

- 10 seconden op je linkerbeen staan 

- trommelen met een slag per seconde 

- bliksemflits en donderslag, hoeveel    

   seconden zit er tussen? (duurt het langer    

   dan..seconden, dan is het onweer verder weg) 

 

Software - stopwatch: www.schoolbordportaal.nl 

- secondeninstellen en aftellen tot de bom ontploft: 

www.onderwijsmenu.nl/ict/bomtimer.swf 

- tellen van de secondes analoog en digitaal: 

         www.onderwijsmenu.nl/ict/leerwereld6.mht 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.adlifestyle.nl/product-afbeelding/groot/24408/hartslag-horloge.jpg&imgrefurl=http://www.adlifestyle.nl/product/hartslag-horloge/24408/&usg=__Q8wofjdztfRq_3WSGFu9PpJOjbE=&h=500&w=500&sz=32&hl=nl&start=3&itbs=1&tbnid=UIQRxm8pBdoqsM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dhorloge%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://clackhi.nclack.k12.or.us/physics/projects/SoundProfile/2008-09/1-2-SoundProject/Speed%2520of%2520Sound/Pictures/stopwatch_widget.png&imgrefurl=http://clackhi.nclack.k12.or.us/physics/projects/SoundProfile/2008-09/1-2-SoundProject/Speed%2520of%2520Sound/Speed%2520of%2520Sound%2520Process.html&usg=__1mjqMjxU4iQadc-W5mzveCVmxG0=&h=420&w=362&sz=104&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=qa_NjF9It1yNNM:&tbnh=125&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dstopwatch%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.camperleven.nl/db_img/onweer_bliksem.jpg&imgrefurl=http://www.camperleven.nl/index.php%3Fdoc%3Donweer&usg=__1mXkHL21Ln-LmxUWbVP5I6SoJU0=&h=318&w=244&sz=11&hl=nl&start=6&itbs=1&tbnid=BU3kblmuSUXwyM:&tbnh=118&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Donweer%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.onderwijsmenu.nl/ict/bomtimer.swf
http://www.onderwijsmenu.nl/ict/leerwereld6.mht
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Werkblad 1  In drietallen. Leerling 1 doet de opdracht, leerling 2 telt de seconden en 

  leerling 3 meet de seconden met de secondenwijzer op de klok. 

 

activiteit tellen: aantal seconden meten: aantal seconden 

 

       
vul een glas water met een 

kan of fles water 

 

  

 

 
 

maak een verfkwast schoon 

 

  

 

   
 

 

 

 

 

knip een A4 door 

 

  

 

   
trek een jas aan en maak 

de jas dicht 

 

  

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://liveearth.org/sites/default/files/water_glass.jpg&imgrefurl=http://liveearth.org/nl/save/water&usg=__vvxljotRoQu1WFW33wm1Adz3LgU=&h=800&w=533&sz=232&hl=nl&start=46&itbs=1&tbnid=8HcNno1I0NKhcM:&tbnh=143&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dglas%2Bwater%26start%3D40%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://i36.tinypic.com/11cfqe8.jpg&imgrefurl=http://uniquexxstyle.blogspot.com/2009_10_01_archive.html&usg=__b0rZks_4tumG-A_NzHUicoCQhWE=&h=365&w=367&sz=160&hl=nl&start=42&itbs=1&tbnid=kztg6ruD7Iyl3M:&tbnh=121&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dvieze%2Bkwast%26start%3D40%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.fishingdirect.nl/webshop/images/Dyneema%2520Schaar.jpg&imgrefurl=http://www.fishingdirect.nl/webshop/product_info.php%3Fmanufacturers_id%3D74%26products_id%3D1351&usg=__KnrVjcLXqRqDHUp_9-bR0ItO6LE=&h=338&w=450&sz=15&hl=nl&start=58&itbs=1&tbnid=U9sYkBPNOUBgxM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dschaar%26start%3D40%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.greenjump.nl/Foto/1146/424/Original/Jas-baby-en-kinderen-Groen.jpg&imgrefurl=http://www.greenjump.nl/Product/Kleding/Jassen/Jas-baby-en-kinderen/Kleur.Groen&usg=__FVzyOjSs38ulH_5Enx-9O-BU2Zk=&h=800&w=800&sz=88&hl=nl&start=14&itbs=1&tbnid=B00giJkklMYrJM:&tbnh=143&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Djas%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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concept 7. Hoe lang duurt één minuut 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2.  

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 

3.1_2.9: beseffen dat een minuut 60 seconden duurt. 

 

Doel van de les 

 

Weten dat een minuut 60 seconden duurt en dat je dat bij 

benadering kunt tellen zonder klok. 

Beseffen hoe lang een minuut duurt. 

 

Benodigdheden 

 

- een klok met de secondenwijzer (stationsklok) 

- werkblad 1: tijdlijst waarachter de namen geschreven 

kunnen worden door de leerkracht 

 

Korte 

samenvatting  

 

Alle leerlingen worden gevraagd om met de ogen gesloten in 

stilte tot 60 te tellen. Als de leerlingen bij de 60 komen, 

openen ze hun ogen en steken hun hand op. De leerkracht 

signaleert wie klaar is en noteert dat.Daarna wordt vergeleken 

welke telling het dichste bij de echte minuut op de klok zat. 

 

Organisatie Klassikaal 

 

Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introductie: 

Haal voorkennis op uit de vorige les (elke seconde telt) toen 

de seconden werden geteld tegelijkertijd met het verloop van 

de secondenwijzer. 

 

Kern: 

Vertel aan de leerlingen dat ze vandaag een minuut gaan 

tellen in seconden zonder te kijken op de klok.  

Vraag aan de leerlingen wat de verwachtingen zijn: zal 

iedereen precies gelijk tellen, waarom niet? 

Spreek met de leerlingen af wanneer iedereen gaat beginnen 

(welk sein je geeft bij de start en het einde) en hoe de 

leerlingen aangeven dat ze tot 60 hebben geteld. Dat kan 

door de eerste 3 tellen samen te doen. Bijvoorbeeld 'klaar af, 

1, 2, 3... 

Spreek ook af dat iedereen zijn ogen sluit en pas open doet 

als hij tot 60 heeft geteld. En maak een afspraak over de stilte 

daarna, zodat de anderen eventueel rustig door kunnen tellen. 

Laat eventueel een leerling het voordoen terwijl iedereen de 

secondewijzer op de klok volgt. 

 

Verwerking: 

Start het tellen vanaf het moment dat de wijzer de eerste 

seconde aangeeft vanaf het cijfer 12 (of digitaal vanaf ..:00) 

Leg een lijst met de tijd, bijvoorbeeld van 40 tot 80 seconden 

voor u op tafel en noteer met letter de naam van een leerling 

wanneer deze de hand op steekt en aangeeft dat hij/zij tot 60 

heeft geteld. 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.buteyko-ademtherapie.nl/buteyko/images/stopwatch2.jpg&imgrefurl=http://www.buteyko-ademtherapie.nl/buteyko/Voor-wie-.html&usg=__3HqcjkjKovSBDSS4_T9UQZhuFIA=&h=380&w=298&sz=39&hl=nl&start=44&um=1&itbs=1&tbnid=ZwCKsC97r35stM:&tbnh=123&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dsecondenwijzer%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://addict2beauty.webs.com/hele%2520gezicht%2520ogen%2520dicht.jpg&imgrefurl=http://addict2beauty.webs.com/apps/blog/&usg=__pN9tiUT5rMOFgwU0knhn-gLvYk8=&h=1069&w=800&sz=150&hl=nl&start=94&um=1&itbs=1&tbnid=lh2JKGSk-DiCqM:&tbnh=150&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dogen%2Bdicht%26start%3D80%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Afsluiting: 

Bespreek de resultaten. 

Stel vragen over de inschatting, over de overeenkomsten en 

verschillen. 

 

Aandachtspunten Als de leerlingen het tellen tot 60 lastig vinden en zich niet zo 

lang kunnen concentreren, kunnen ze eventueel zachtjes in 

tweetallen tellen. Zorg dat de groepjes dan wat verder uit 

elkaar zitten. 

Tot 21 tellen zal het tempo van tellen te hoog zijn door de uit 

te spreken lettergrepen (tot 21 is dat namelijk minder lang). 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- met de hele groep tellen 

- per groepje van 3-4 leerlingen tellen 

- tot 21 samen samen tellen in een iets trager tempo 

 

Moeilijker: 

- laten tellen vanaf 21 tot 81 in verband met een beter 

resultaat 

- zelf na het tellen tot 60 laten noteren hoe laat het op de 

secondenwijzer was toen zij de ogen openden 

 

Vervolgactiviteiten 

 

- tellen op het station als je op de trein staat te wachten 

(leuk tijdverdrijf) 

- werking van een stopwatch 

- seconden digitaal aflezen en tellen 

- wat kun je doen binnen één minuut: bedenken, 

uitvoeren en testen van een activiteit (seconden 

terugtellen) 

 

Software 

 
uit de 

fantasievolle 

digitale klok 

- fantasievolle digitale klok: 

http://www.exquisiteclock.org/clock/index.php?live=0&

tag=41 
- stopwatch: www.schoolbordportaal.nl 

- secondeninstellen en aftellen tot de bom ontploft: 

www.onderwijsmenu.nl/ict/bomtimer.swf 

- tellen van de secondes analoog en digitaal: 

         www.onderwijsmenu.nl/ict/leerwereld6.mht 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://athensboy.files.wordpress.com/2009/03/stopwatch.jpg&imgrefurl=http://athensboy.wordpress.com/2009/03/17/how-long-to-tweet-on-twitter/&usg=__6ZS-LwKvL-BGVTXSzVxxQCuKN3I=&h=383&w=300&sz=16&hl=nl&start=28&um=1&itbs=1&tbnid=RYKV3EN0l2wFRM:&tbnh=123&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dstopwatch%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://weblogs.hollanddoc.nl/deeeuwvandestad/files/2009/06/cityoneminutes.jpg&imgrefurl=http://weblogs.hollanddoc.nl/deeeuwvandestad/category/vpro-projecten/page/2/&usg=__lxDmdBZoj1iWkXsuAeL4RJvz514=&h=353&w=582&sz=20&hl=nl&start=37&um=1&itbs=1&tbnid=BdNsoCZspNHqzM:&tbnh=81&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Deen%2Bminuut%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.exquisiteclock.org/clock/index.php?live=0&tag=175##
http://www.onderwijsmenu.nl/ict/bomtimer.swf
http://www.onderwijsmenu.nl/ict/leerwereld6.mht
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Werkblad 1    Secondenlijst waarachter de namen gezet kunnen worden. 

 

 

gestopt met tellen tot 60 bij 

.......seconden 

namen (bijvoorbeeld eerste en tweede 

letter van de naam) 

40  

41  

42  

43  

44  

45  

46  

47  

48  

49  

50  

51  

52  

53  

54  

55  

56  

57  

58  

59  

60  

61  

62  

63  

64  

65  

66  

67  

68  

69  

70  

71  

72  

73  

74  

75  

76  

77  

78  

79  

80  

 

 

Of anders: 
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concept 8. Secondenwerk 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2. 

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse 

situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 
3.1_2.9: beseffen dat 1 minuut 60 seconden duurt  

3.1_2.11 een passende tijdseenheid kiezen bij een 

gebeurtenis (bijv. seconde, uur, dag)  

 

Doel van de les 

 

Inschatten of een activiteit seconden of minuten duurt. 

Toepassen dat 60 seconden een minuut is. 

 

Benodigdheden 

 

- klok op digibord of computer/laptop 

(www.onderwijsmenu.nl/ict/leerwereld6.mht) 

- voor elke twee leerlingen een werkblad 1 

 

Korte samenvatting  De leerlingen gaan met behulp van de klok op het 

digibord of computer samen een minuut tellen en zien 

hoe de wijzer één minuut verspringt na 60 seconden. 

Ze gaan samen activiteiten bedenken die minder dan een 

minuut duren en worden uitgedrukt in seconden. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Verwerking in tweetallen. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 

           12 

 
 
 
 
 

Introductie: 

Kom even terug op de vorige les en vraag wat de 

leerlingen geleerd hebben. 

Vraag de leerlingen of ze weten waarom het zo belangrijk 

is om te weten hoeveel seconden iets duurt, waarom is 

het handig als je weet hoeveel seconden iets duurt? 

Probeer samen met de leerlingen te bedenken waar 

seconden belangrijk voor zijn. Denk daarbij aan sport en 

bijvoorbeeld aan apparaten. 

Vraag naar hun kennis over het verschil tussen een 

seconde en een minuut. Weten ze hoeveel seconden een 

minuut duurt? 

Stel voor dat je samen gaat tellen tot een minuut om is 

met behulp van de secondenwijzer van de klok op de 

computer/digibord. 

 

Kern: 

Start wanneer de secondewijzer op de 12 staat, spreek 

met de leerlingen door waarom je daar wil beginnen. Laat 

één leerling tellen, de anderen kunnen zachtjes in zichzelf 

meetellen. 

Laat de leerlingen vooral ervaren dat een minuut 60 

seconden duurt. Ze hoeven die kennis niet paraat te 

hebben of te kunnen berekenen. 

Vraag nu aan de leerlingen of ze activiteiten kunnen 

bedenken die maar heel kort duren, minder dan één 

minuut oftewel 60 seconden. 

Probeer samen met de groep uit of het inderdaad minder 

dan een minuut duurt. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.loltrap.nl/opvallend-nieuws/images/klok.jpg&imgrefurl=http://www.loltrap.nl/opvallend-nieuws/archief/2009.php&usg=__kLcpoyaPhpy6bZe6CSnE-Thjsp4=&h=357&w=360&sz=42&hl=nl&start=7&itbs=1&tbnid=5ip9iV-CO33-XM:&tbnh=120&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dklok%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://extra.volkskrant.nl/hartenziel-upload/img/klok01.jpg&imgrefurl=http://www.hartenziel.nl/artikel/de_beleving_van_tijd&usg=__iAH5o-uSFDWvCHfS29NdGSD4hTs=&h=457&w=551&sz=39&hl=nl&start=15&itbs=1&tbnid=alpEjbXRnI4GiM:&tbnh=110&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dklok%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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Verwerking: 

Vraag aan de leerlingen of ze nu in tweetallen dingen 

kunnen bedenken die korter dan 60 seconden/ 1 minuut 

duren? 

Laat de leerlingen activiteiten bedenken en opschrijven of 

tekenen en laat ze het uitproberen, meten en noteren. 

  

Afsluiting: 

Laat enkele leerlingen vertellen over hun ervaringen en 

laat een leerling vertellen over de activiteiten die langer 

duurden dan ze dachten. 

 

Aandachtspunten Het is heel erg moeilijk om activiteiten te bedenken die 

alledaags zijn bijvoorbeeld en gemakkelijk uitgevoerd 

kunnen worden. Loop langs de groepjes leerlingen en stel 

vragen over activiteiten in de klas die ze direct kunnen 

zien en meten. Bijvoorbeeld: 

- het open en dicht maken van een deur 

- het lopen naar de wc 

- je schoen dicht maken 

- je naam schrijven 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- leg een aantal pictogrammen neer die de leerlingen 

op ideeën brengen 

- leg opdrachten klaar 

 

Moeilijker: 

- laat activiteiten uitproberen en sorteren op korter of 

langer dan 60 seconden/een minuut 

- laat de activiteiten die ze bedacht hebben op 

volgorde van korte naar lange duur leggen 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

- atletiekactiviteiten meten in seconden 

- zwemactiviteiten scoren in minuten en seconden 

- zonder tussendoor adem te halen een toon zingen 

en de seconden tellen 

- de minutenwijzer van de stationsklok verspringt na 

60 seconden 

Software www.onderwijsmenu.nl/ict/leerwereld6.mht (klok) 

www.schoolbordportaal.nl (stopwatch) 

 

Video/audio www.youtube.nl: filmpjes over sportprestaties 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://i47.tinypic.com/2mcyljk.jpg&imgrefurl=http://www.alatoerka.nl/2010/01/09/wat-gebeurt-er-in-1-minuut/&usg=__DG5Fc1O36BPltxG-r2kFVQe2Now=&h=1129&w=1218&sz=99&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=8o6lNVBdQOlGDM:&tbnh=139&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Deen%2Bminuut%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mtchuizen.com/oefeningen/lopen/hardlopen.jpg&imgrefurl=http://www.mtchuizen.com/lopen.php&usg=__ZannMRMB6dFJ5Il7aDRikOg4tOk=&h=576&w=457&sz=218&hl=nl&start=5&itbs=1&tbnid=c3OEFyuR2hgH7M:&tbnh=134&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dhardlopen%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.onderwijsmenu.nl/ict/leerwereld6.mht
http://www.schoolbordportaal.nl/
http://www.youtube.nl/
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Werkblad 1 Teken of schrijf in het eerste rijtje een activiteit en noteer 
vervolgens hoe lang het duurt in seconden. Duurt het méér dan 60 
seconden/1 minuut, dan een kruis zetten in het minutenrijtje. 
 

activiteit seconden Langer dan 60 

seconden of 
1 minuut 
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concept 9. De stroom is uitgevallen 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2 

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 

3.1_2.9: tijdstippen instellen of intekenen  

3.1_2.11: een (kook)wekker instellen 

 

Doel van de les 

 

Tijden kunnen vergelijken en instellen op een andere klok in 

het dagelijkse gebruik. 

 

Benodigdheden 

 

 

 

 

 

- horloges of mobieltjes (per tweetal één exemplaar, 

analoog of digitaal) 

- een analoge klok en een digitale klok 

- oefenklokjes met verstelbare wijzers (analoog) 

- digitale oefenklokjes  

- per tweetal een werkblad 1 met suggesties voor de 

leerling die een opdracht geeft 

- facultatief gebruik van apparaten in school of thuis zoals 

de wekker, ovenklok, de klok van de magnetron, de 

klok van de dvd, video, thermostaat van de cv, 

wandklokken, instellen op je computer. 

 

Korte 

samenvatting  

De leerlingen oefenen hoe je een klok kunt instellen zowel via 

een visuele als via een auditieve opdracht. Ze oefenen dat in 

tweetallen waarbij ze elkaar om de beurt elkaar een opdracht 

geven. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Werkblad 1 in tweetallen met suggesties voor de leerling die 

de opdracht geeft. 

 

Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Vertel dat de stroom was uitgevallen in huis en dat alle 

elektrische waren stil blijven klokjes en opnieuw ingesteld 

moesten worden. 

Vraag de leerlingen naar hun eigen ervaringen hiermee en of 

ze weten hoe je dat probleem kunt oplossen. 

 

Kern: 

Gebruik een elektrische klok (analoog) als voorbeeld. Haal 

voor de les begint de stekker of batterij er uit. Vraag aan de 

leerlingen tijdens de les om te kijken of de tijd klopt.  

Laat een van de leerlingen die tijd instellen op de elektrische 

klok uit de klas en vraag aan de andere leerlingen om het te 

controleren. 

 

Doe dat ook met een digitale klok en een mobiel (of doe dat 

tijdens een volgende les). 

Herhaal de oefening met andere tijden. 

 

Verwerking: 

Vraag de leerlingen om in tweetallen te oefenen, waarbij 

leerling A een tijd laat zien op het horloge en de leerling B de 

klok instelt. Hierbij kunnen tijden van het werkblad worden 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.educatief.diekeure.be/admin/admintools/filemanager/files/methodes/25/Digi_klok_4.png&imgrefurl=http://www.educatief.diekeure.be/admin/admintools/filemanager/files/methodes/25/sherpa_digitaleklok1.htm&usg=__kuCMAjxVIS6vXWodBg4GEhf4INI=&h=272&w=629&sz=37&hl=nl&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=B9cPauusU0SxVM:&tbnh=59&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Bklok%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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genoemd als voorbeeld. Daarna geeft leerling A auditief een 

opdracht en noemt de tijd die ingesteld moet worden. 

Deze les kan ook prima worden geoefend met de digitale 

pratende klok van het FI (zie software). 

 

Afsluiting: 

Laat een tijd instellen op een apparaat op school of een 

wekker. 

 

Aandachtspunten Omdat er in de reguliere methodes voor  klokkijken vele 

lessen en opdrachten voor handen zijn, met name voor het 

noteren van tijden is er voor de Rekenboog één uitgebreide 

les ontwikkeld voor het instellen van de tijd. 

Andere aanleidingen voor het kunnen instellen van een klok 

kunnen zijn:  

– de overgang van zomer naar wintertijd en visaversa 

– tijd instellen na een vliegreis 

 

Differentiatie Makkelijker: 

- laat alleen hele en halve uren instellen 

- laat alleen visuele opdrachten doen 

- beperk de les tot analoge tijden 

 

Moeilijker: 

- laat de tijd analoog noemen en digitaal instellen 

 

Vervolgactiviteiten - instellen van de tijd op het mobieltje  

- instellen van de tijd op de thermostaat van de 

verwarming 

- noteren van de tijd bij een telefoongesprek 

(bijvoorbeeld iemand belde om 10:30 uur) 

- noteren van een tijd in de agenda  

 

Software 

 

www.schoolbordportaal.nl 

www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht 

Pratende klok: 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/01016/toepassing_rekenwe

b.html 

(zie klok hier naast afgebeeld) 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://i100.twenga.com/huishoudelijk/oven/b1100m-solo-oven-rvs-tp_6064008165381061192.png&imgrefurl=http://www.twenga.nl/dir-Huishoudelijk,Ovens-en-accessoires,Oven-011539&usg=__kDia_EOUywL0epffYvwvZSfIECg=&h=100&w=100&sz=7&hl=nl&start=67&um=1&itbs=1&tbnid=DCtishbrgbn4yM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Bklok%2Bvan%2Been%2Boven%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.fi.uu.nl/speciaalrekenen/producten/software/images/pratendeklok_screen.gif&imgrefurl=http://www.fi.uu.nl/speciaalrekenen/producten/software.html&usg=__Sr1taACxUa1mc2ywb9Fxs5jaagQ=&h=221&w=300&sz=11&hl=nl&start=18&um=1&itbs=1&tbnid=rJrf6xKVHNd8MM:&tbnh=85&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Btijd%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.schoolbordportaal.nl/
http://www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht
http://www.fi.uu.nl/
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Werkblad 1  Voorbeelden van analoge en digitale tijden voor de opdracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

          

    

 

  

 

   

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.sbodeschalm.nl/images/onderwijs/klok.jpg&imgrefurl=http://www.sbodeschalm.nl/HTML-paginas/onderwijs.html&usg=__19pfWugUrjUS8rzA7AxQMHKj9s4=&h=300&w=400&sz=15&hl=nl&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=QOFywMWd7S8bkM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Bklok%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.techzine.nl/uploaded/7801_3ee1810b.jpg&imgrefurl=http://www.techzine.nl/reviews/438/3/htc-touch-diamond-vormgeving-installatie-touchflo-3d-en-bediening.html&usg=__eSz61Zbd8Bf8inEAV_fbd_qHoIg=&h=640&w=480&sz=125&hl=nl&start=20&um=1&itbs=1&tbnid=_iTjfhC93o7SaM:&tbnh=137&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Bklok%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nvvh.nl/afb/4729.jpg&imgrefurl=http://www.nvvh.nl/html/pagina.php%3FpaginaID%3D152&usg=__tx5c86tlUoUtFt8wNv6wxX0NED8=&h=275&w=340&sz=30&hl=nl&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=uOOagWKOPWR8iM:&tbnh=96&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dklok%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dutchcowgirls.nl/images/upload/timeless_garden_3.jpg&imgrefurl=http://www.dutchcowgirls.nl/gadgets/1603&usg=__91BI-ViphWo901QRR57kS2zpmEg=&h=350&w=468&sz=11&hl=nl&start=19&um=1&itbs=1&tbnid=C4IRWZUIuxQ1xM:&tbnh=96&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Bklok%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://aliceverheij.files.wordpress.com/2009/03/klok375.jpg&imgrefurl=http://aliceverheij.wordpress.com/2009/03/29/zomertijd/&usg=__yYCuGyGyNBo5rGRS91_yYLaRVC4=&h=375&w=375&sz=32&hl=nl&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=3LJgzalnLvw65M:&tbnh=122&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dklok%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://thumbs1.ebaystatic.com/pict/1503094515684040_1.jpg&imgrefurl=http://stores.benl.ebay.be/IENG-Trading&usg=__KBdD_FPj18-XLEdvOEupgaIy_Qo=&h=140&w=140&sz=6&hl=nl&start=39&um=1&itbs=1&tbnid=1UBCzWSmSgC4KM:&tbnh=93&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Bklok%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://home.scarlet.be/~grschaek/images/afbeeldingen%2520oefeningen/de%2520klok.gif&imgrefurl=http://home.scarlet.be/~grschaek/pagina%27s/oefeningen.html&usg=__zZvl1sUPnUCmL3KaZf-Or6ZWku8=&h=305&w=305&sz=41&hl=nl&start=56&um=1&itbs=1&tbnid=o5F2jFe--dJ6cM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dklok%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://wwws.autoshop.nl/winkel/dbproducts/t/t_1023414.jpg&imgrefurl=https://wwws.autoshop.nl/winkel/artikel.php%3FRid%3D2%26Mid%3D20&usg=__KqQWrZHnP9K5dzp9oSHkpuIMzlc=&h=61&w=100&sz=8&hl=nl&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=y76PDjUREBVgtM:&tbnh=50&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Bklok%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kudzu.be/skylimit/uploads/large_4979e38c536b6_Digi-Clock.jpg&imgrefurl=http://www.kudzu.be/nl/winkel/artikels/i/739&usg=__pI6LBHp8p4O1vzv8FRjZaryJXEo=&h=480&w=480&sz=33&hl=nl&start=10&um=1&itbs=1&tbnid=Y855kQN2RjZeHM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Bklok%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.openleerhuis.be/oefeningen/3/4/4/10/1/475/1uur.gif&imgrefurl=http://www.openleerhuis.be/oefeningen/3/4/4/10/1/475/index.html&usg=__x_Hc2uWdBDpSmH9vrwvDh7jhItM=&h=110&w=110&sz=5&hl=nl&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=3sFl3ubiIDF8zM:&tbnh=85&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3D1%2Buur%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kadoshop.nl/product_images/2050979016.jpg&imgrefurl=http://www.kadoshop.nl/shop/product.asp%3Fpid%3D4895&usg=__f3U5nDvWjdhoW70CBeB6z6--FE8=&h=250&w=250&sz=8&hl=nl&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=DkJUVblqNn_UAM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Bwekker%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.cbehalle-vilvoorde.be/Oefhp/NT2/BENT4/Klok_fase1/Uur/Klok_fase1_invul/Klok/6uur.gif&imgrefurl=http://www.cbehalle-vilvoorde.be/Oefhp/NT2/BENT4/Klok_fase1/Uur/Klok_fase1_invul/Klok_fase1_invul.htm&usg=__f7Z8K2mtMQ4ZIfR6KfXAz1DCMSU=&h=110&w=110&sz=5&hl=nl&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=ZWbau2ox9JQgeM:&tbnh=85&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3D6%2Buur%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kadogadgets.be/contents/media/omgekeerde_klok.jpg&imgrefurl=http://www.kadogadgets.be/contents/nl/d12_design_lampen_klokken.html&usg=__RAuE8m-mQ5XWMZj-dJ-1WEy-zJI=&h=280&w=280&sz=15&hl=nl&start=384&um=1&itbs=1&tbnid=amu1sXj7fMDa4M:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dklok%26start%3D380%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.jeka-klokken.nl/3_5890/Moderne_wandklokken_met_quartzwerk/5890_Digitale_wandklok_radiogestuurd_met_dag_datum_temperatuur_vochtigheids_weergave_en_wekker.jpg&imgrefurl=http://www.jeka-klokken.nl/1_10/Moderne_wandklokken_met_quartzwerk&usg=__lIEDEi57h8u9sqjX3vKCWS55UrY=&h=156&w=200&sz=9&hl=nl&start=79&um=1&itbs=1&tbnid=LboN1Ak6rduFjM:&tbnh=81&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Bwekker%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.gadgetfabriek.nl/productafbeeldingen/groot/30001/kkw__nextime_testbeeld_klok.jpg&imgrefurl=http://www.gadgetfabriek.nl/product/30001/testbeeld-klok/&usg=__DJp0kJNLX7M-A1WhY9jG3ieMbD0=&h=500&w=500&sz=127&hl=nl&start=265&um=1&itbs=1&tbnid=TdmJVXwU26tiMM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dklok%26start%3D260%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/wekker.jpg&imgrefurl=http://www.frankwatching.com/archive/2008/10/26/teletekst-en-een-retro-klok-op-de-iphone-het-beste-van-beide-werelden/&usg=__H1P4INB5DdMJNFOsQ9wSkHI_GHE=&h=255&w=450&sz=26&hl=nl&start=165&um=1&itbs=1&tbnid=ZAF_Sn3S2jm9oM:&tbnh=72&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Bwekker%26start%3D160%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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 10. Hoe laat kom je? 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2 

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse 

situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 

3.1_2.9 tijdstippen instellen of intekenen (analoog) 

 

Doel van de les 

 

Tijden noteren in de agenda. 

 

Benodigdheden 

 

- voor elke leerling een werkblad 1 

- een picto-agendablad met een voetballend poppetje 

('hoe laat kom je voetballen') en lege picto-agenda-

bladen van een hele week ('hoelaat kom je'). Zie de 

twee aparte pdf bestanden met dezelfde titel als 

deze les. 

- eventueel op het digibord een digitale agenda 

 

Korte 

samenvatting  

De leerlingen oefenen het noteren van een analoge tijd. Ze 

doen dat door wijzers in een klokje te tekenen op een 

werkblad zodat ze dat later ook in een agenda kunnen 

noteren in een leeg klokje. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Per tweetal een werkblad 1 voor het noteren van analoge 

tijden in lege klokjes zonder wijzers. 

 

Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Vraag aan de leerlingen wat er allemaal komt kijken als je 

een afspraak met iemand maakt en op tijd moet zijn. 

Vraag de leerlingen hoe ze dat kunnen onthouden en richt 

de vragen op het noteren en vastleggen van een afspraak. 

Als de leerlingen al een agenda gebruiken dan neem dit als 

voorbeeld mee en vraag hoe ze nu de afspraak noteren. 

 

Kern: 

Laat  een blad (of digitaal blad)van een picto-agenda zien 

waarin een afspraak staat op zondagmiddag om een uur 's 

middags, met een klokje afgebeeld. Vraag de leerlingen 

wat er genoteerd staat, hoe laat de afspraak is. 

Vraag de leerlingen zelf een dag, uur en afspraak te 

bedenken. Bijvoorbeeld zaterdag 2 januari 2011 om 12 uur 

met Remko voetballen. 

Laat een van de leerlingen de (digitale) agenda bedienen 

en aangeven wat er genoteerd moet worden. Bijvoorbeeld 

een voetbal en een tekening van Remco's hoofd of de 

letter r of de naam. 

Herhaal deze opdracht met een andere activiteit en 

tijdstip. Je kunt ook het pdf-bestand gebruiken met de titel 

'hoe laat kom je voetballen'. 
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Verwerking: 

Vraag de leerlingen om in tweetallen te oefenen, waarbij 

leerling A een tijd zegt en de leerling B tijd noteert op zijn 

werkblad. Leerling A controleert of het juist is. Daarna 

geeft leerling B auditief een opdracht aan leerling A. 

 

Afsluiting: 

Laat een tijd noteren in hun eigen agenda als die 

voorhanden is en/of evalueer de les. 

 

Aandachtspunten Omdat er in de reguliere klokkijkmethodes vele lessen en 

opdrachten voor handen zijn, met name voor het noteren 

van tijden is er voor de Rekenboog één uitgebreide les 

ontwikkeld voor het noteren van de tijd. 

 

Differentiatie Makkelijker: 

- laat alleen hele en halve uren noteren 

- beperk de les tot analoge tijden 

 

Moeilijker: 

- laat de tijd analoog noemen en digitaal noteren 

 

Vervolgactiviteiten - afspraak maken op de mobiel (zie lessen 3.3 

kalender) 

- noteren van de tijd bij een telefoongesprek 

- noteren van tijden in de agenda  

 

Software 

 

www.schoolbordportaal.nl 

www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht 

Pratende klok: 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/01016/toepassing_reken

web.html 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.fi.uu.nl/speciaalrekenen/producten/software/images/pratendeklok_screen.gif&imgrefurl=http://www.fi.uu.nl/speciaalrekenen/producten/software.html&usg=__Sr1taACxUa1mc2ywb9Fxs5jaagQ=&h=221&w=300&sz=11&hl=nl&start=18&um=1&itbs=1&tbnid=rJrf6xKVHNd8MM:&tbnh=85&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Btijd%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.schoolbordportaal.nl/
http://www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht
http://www.fi.uu.nl/
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Werkblad 1     Teken de wijzers op de klok. 

 

  

    
  

    
  

      
  

      
 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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 11. Is de winkel open? 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2.  

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 

3.1_2.10: Digitale tijden verbinden met een dagindeling 

3.1_2.10: Digitale tijden (ook boven de 12) aflezen en 

noteren 

3.1_2.12: Eenvoudige berekeningen in de context van de klok  

 

Doel van de les 

 

Oefenen in het aflezen van tijd en het vergelijken van 

openingstijden en hier categorieën van maken. 

 

Benodigdheden 

 

- digitale klok  

- digitale horloges 

- werkblad 1 te gebruiken bij introductie en kern 

- voor elk tweetal één werkblad 2 

 

Korte 

samenvatting  

De leerlingen bekijken aan de hand van een werkblad met 

tijden en bordjes met openingstijden van een winkel of de 

winkels op dat moment open of dicht zijn. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Verwerking in tweetallen mits er voldoende digitale 

klokken/horloges zijn. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Introductie: 

Haal voorkennis op over het vergelijken van analoge en 

digitale klokken. 

Vertel aan de leerlingen dat je gisterochtend voor je naar 

school ging brood had willen kopen, maar de winkel was nog 

niet open. Vraag de leerlingen hoe je kunt weten wanneer de 

winkel open is. 

Vertel dat er iemand voorbij kwam die je op een 

informatiebord heeft gewezen waar de openingstijden op 

staan vermeld. Dit heb je zogenaamd gefotografeerd met je 

mobiel en laat je aan de leerlingen zien (werkblad 1). Vertel 

dat je nog meer van die bordjes hebt gefotografeerd 

(werkblad 1). 

 

Kern: 

Vraag de leerlingen of ze iets kunnen vertellen over de 

informatie die er op staat. Wat zijn de verschillen en 

overeenkomsten. Hoe laat zijn de winkels open, wanneer 

sluiten ze en op welke dagen? 

Laat een afdruk zien van een van de foto's op werkblad 1. 

Vraag aan de leerlingen of zij wel eens zo'n bord met 

openingstijden hebben gezien. Laat ze hierover vertellen. 

 

Verwerking: 

Vertel de leerlingen dat ze in tweetallen een opdracht gaan 

maken. 

In rij 1 staat de dag en de tijd. In rij 2 staan de 

openingstijden van de winkel. In rij 3 vullen de leerlingen in of 

de winkel open is.  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.meipoort.nl/images/openingstijden.jpg&imgrefurl=http://www.meipoort.nl/voorwaarden.html&usg=__Ab_jdoQ7LMAKIvMB7dfalGH_LR0=&h=250&w=250&sz=14&hl=nl&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=hSeSSCDzfGNK_M:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dopeningstijden%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kadoshop-impressions.nl/images/openingstijden.jpg&imgrefurl=http://www.kadoshop-impressions.nl/openingstijden.htm&usg=__6Qh25Cp3O-APdNhN2_TDY8tvh6M=&h=301&w=280&sz=14&hl=nl&start=18&um=1&itbs=1&tbnid=EtWnXUJNhuFwJM:&tbnh=116&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dopeningstijden%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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Afsluiting: 

Bespreek de tijden en check met een digitale klok of de 

antwoorden kloppen. 

 

 

Aandachtspunten Categorieën met digitale tijden zijn erg moeilijk voor de 

meeste zml-leerlingen. Bedenk stappen hoe ze te werk 

moeten gaan. Oefen eerst het aflezen van digitale tijden. 

Maak samen met de groep zelf categorieën zodat ze beter 

begrijpen wat dat inhoudt, bijvoorbeeld: 

maandag tot vrijdag is de winkel open van 09.00 uur tot 

18.00 uur of categoriseer schooltijden. 

 

Differentiatie 

 

 
 
 
 
 
 

 

Makkelijker: 

- laat de dagen achterwege en maak opdrachten voor één 

dag in de week en de bijbehorende openingstijden 

- zet de tijden van rij 1 op de hele uren en ook de 

openingstijden 

- zet de hele uren digitaal op het bord van links naar 

rechts, zodat de leerlingen visueel ondersteund worden 

- doe de opdrachten eerst samen 

 

Moeilijker: 

- openingstijden met een middagpauze 

- tijden met niet hele uren 

- feestdagen 

- koopzondagen (een keer per maand) 

- berekenen of er nog voldoende tijd is om een 

boodschap te doen 

 

 

Vervolgactiviteiten - een eigen openingstijdenbord maken voor de kantine of 

voor de school 

- samen een rooster/dagindeling maken 

- berekenen hoe lang een winkel open is  

 

Software www.schoolbordportaal.nl 

www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht 

Pratende klok: 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/01016/toepassing_rekenwe

b.html 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/files/usr_leon/Boshoven/Odakapel/openingstijden.jpg&imgrefurl=http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp%3Fcontent%3D6992&usg=__Ha3nqQYiLpVw4sj-NHMfkXSxmaY=&h=368&w=640&sz=47&hl=nl&start=90&um=1&itbs=1&tbnid=UeHuhYeGPqAHQM:&tbnh=79&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dopeningstijden%26start%3D80%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.schoolbordportaal.nl/
http://www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht
http://www.fi.uu.nl/
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Werkblad 1 Voorbeelden van openingstijden van winkels  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.meipoort.nl/images/openingstijden.jpg&imgrefurl=http://www.meipoort.nl/voorwaarden.html&usg=__Ab_jdoQ7LMAKIvMB7dfalGH_LR0=&h=250&w=250&sz=14&hl=nl&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=hSeSSCDzfGNK_M:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dopeningstijden%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.autocentrumdalfsen.nl/images/openingstijden.jpg&imgrefurl=http://www.autocentrumdalfsen.nl/openingstijden.html&usg=__s0FCUR2ZpPOetGkcxHRzWJGbfnk=&h=214&w=300&sz=19&hl=nl&start=19&um=1&itbs=1&tbnid=30Kchvg7PiaE2M:&tbnh=83&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dopeningstijden%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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Werkblad 2 Open of dicht? 

 

 

 

tijd 

 

 

openingstijden 

 

Open of dicht 

 

Maandag 10:30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 16.15 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 09:00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 19:30 uur 
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 12. Bij de bushalte 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2: 

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse 

situaties. 

En aan kerndoel 1: De leerlingen leren 

hoeveelheidbegrippen gebruiken en herkennen. 

 

Leerstofonderdeel 

 
3.1_2.10 digitale tijden (ook boven de 12) aflezen en 

noteren 

3.1_2.10: digitale en analoge tijden verbinden 

1.3.9 tabellen gebruiken om gegevens te ordenen 

 

Doel van de les 

 

Digitale tijden oefenen tot 24 uur en tot 60 seconden 

Benodigdheden 

 
 

- vertrektijdenstaat van een bushaltebord (werkblad 

1) 

- werkblad 2  

- een grote klok met instelbare wijzers of een klok op 

het digibord 

- per groepje van 3 leerlingen een rood, een geel en 

een groen kaartje (werkblad 3) 

- per groepje een klein klokje met verstelbare wijzers 

 

Korte samenvatting  De leerlingen bekijken samen een vertrektijdenstaat en 

oefenen het verwoorden in gewone taal van de digitale 

tijd. Ze oefenen ook het noteren van de tijden. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Werkblad 2 wordt in drietallen gemaakt.  

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 

 

Introductie: 

Haal samen de lesstof op van andere lessen met digitaal 

klokkijken. 

Laat de leerlingen een vertrektijdenstaat zien van de bus, 

eventueel op digibord als dat kan).   

In plaats van de tabel van werkblad 1 kan natuurlijk ook 

een plaatselijke tabel worden gedownload van internet en 

op een digibord worden geplaatst. In dat geval dient 

werkblad 2 aangepast te worden. 

Bespreek de betekenis van zo'n informatieblad (waar 

dient het voor, kijken de leerlingen er wel eens naar, 

hebben alle bushaltes zo'n vertrektijdenstaat). Misschien 

weet een enkeling dat je de vertrektijdenstaat ook op 

internet kunt vinden. 

 

Kern: 

Laat enkele leerlingen digitale tijden lezen (20 uur en 10 

minuten bijvoorbeeld) en deze op een klok met 

beweegbare wijzers instellen. 

Vraag ze ook naar de kloktijd in gewone taal: 10 minuten 

over 8, 's avonds). 

Oefen dit klassikaal een aantal keren. 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.schubi.nl/bilder/shopbilder/110/L23345.jpg&imgrefurl=http://www.schubi.nl/%3F%26rn%3DMaten%2Ben%2Bklokken%26r%3DDG%26seite%3D2&usg=__XHt9ZCyx2K6F3wD8tnKyDjvtn-U=&h=118&w=110&sz=13&hl=nl&start=40&itbs=1&tbnid=BGW1dX_EXqGRdM:&tbnh=88&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Doefenklokjes%26start%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.de-lijn.nl/images/bushalte-de-lijn.jpg&imgrefurl=http://www.de-lijn.nl/de%2520geschiedenis.html&usg=__UX1a9iprGyHetVVPmC6jwh5DopY=&h=399&w=400&sz=16&hl=nl&start=5&itbs=1&tbnid=ytJyOC2dhGgQHM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dbushalte%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.sleutelstad.nl/public/images/330460545.678845-bushalte.jpg&imgrefurl=http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2004/12/eindelijk-bushalte-bij-diaconessenhuis&usg=__cV5S4G_on-EuE97i0_d6TV3ZWzw=&h=346&w=500&sz=47&hl=nl&start=19&itbs=1&tbnid=qEJP3mikzhNAKM:&tbnh=90&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dbushalte%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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Verwerking: 

Elke leerling in een groepje van drie, krijgt een 

kleurenkaartje. Na 5 of 10 minuten wordt gewisseld van 

kleur (laat een leerling de tijd instellen op een 

kookwekker).De leerling met de groene kaart leest de 

digitale tijd, de leerling gele met de kaart zet de wijzers 

op de juiste plaats en de leerling met de rode kaart leest 

de tijd in gewone spreektaal en zegt of het ochtend, 

middag, avond of nacht is. 

In groepjes van 3 leerlingen gaan ze een aantal bustijden 

benoemen en in juiste volgorde zetten. 

 

Afsluiting: 

Doe klassikaal een spel waarbij de bustijden door elkaar 

zijn gehusseld en de digitale bustijden weer in de juiste 

volgorde worden gezet. 

 

Aandachtspunten Voor de meeste leerlingen is dit (te) moeilijk. Zorg voor 

goed samengestelde groepjes. Voor meer oefeningen met 

vertrektijden van de bus zie les 8 van het pakket 

'tabellen' (reizen met de bus). 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- met hele digitale uren van 12 tot 24 uur 

- laat alleen de tijden noemen en noteren en zeggen 

of het ochtend, middag of avond is 

 

Moeilijker: 

- uren en minuten 

- digitaal dictee (leerkracht zegt de vertrektijd en de 

leerlingen schrijven de tijd digitaal op of noteren de 

tijd met wijzers op een analoge klok op papier) 

- tussen 12.00 en 13.00 uur een tijd zoeken en 

noemen 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

- maak een bingospel waarbij de leerkracht in 

gewone spreektaal de tijd zegt en de leerlingen in 

tweetallen een fiche op de een vakje met de juiste 

tijd leggen. Begin eenvoudig met hele (en halve) 

uren 

- maak een digitaal rooster voor een gymles samen 

en bepaal m.b.v. een analoge klok hoelaat bepaalde 

oefeningen worden gedaan 

 

Software www.schoolbordportaal.nl 

www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Nederlands_verkeersbord_L3_bushalte.svg/250px-Nederlands_verkeersbord_L3_bushalte.svg.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederlands_verkeersbord_L3_bushalte.svg&usg=__v2mwMpj0lj2hZ-c8Tx4UJiaYqNM=&h=300&w=250&sz=12&hl=nl&start=79&itbs=1&tbnid=dnQzTncTrnqdUM:&tbnh=116&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dbushalte%26start%3D60%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://d2eosjbgw49cu5.cloudfront.net/gambling-weblog.com/imgname--canadian_bingo_halls_converted_to_slot_machine_casinos---50226711--bingo2.jpg&imgrefurl=http://www.gambling-weblog.com/50226711/canadian_bingo_halls_converted_to_slot_machine_casinos.php&usg=__jA2ItAz4owUHqwkwnkQqodeI0dU=&h=536&w=450&sz=157&hl=nl&start=66&itbs=1&tbnid=_AZ_efoprXPVJM:&tbnh=132&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dbingo%26start%3D60%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.schoolbordportaal.nl/
http://www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht
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Werkblad 1  Een voorbeeld van een vertrektijdenstaat van een buslijn     

 

 

 
Maandag t/m 

Vrijdag 

 Zaterdag  Zon- en 

Feestdagen 

05 45    05   05  

06 00  15  30  

45   

 06 16    06  

07 00  15  29  

44  59   

 07 16  

46   

 07 12   

08 14  26  44    08 01  

16  

31  

46   

 08 12  42   

09 02  18  33  

48   

 09 01  

16  

31  

46   

 09 12  42   

10 03  18  33  

48   

 10 01  

16  

31  

46   

 10 12  42   

11 03  18  33  

48   

 11 01  

16  

31  

46   

 11 12  42   

12 03  18  33  

48   

 12 01  

16  

31  

46   

 12 12  42   

13 03  18  33  

48   

 13 01  

16  

31  

46   

 13 12  42   

14 02  17  32  

47   

 14 01  

16  

31  

46   

 14 12  42   

15 02  17  32  

47   

 15 01  

16  

31  

46   

 15 12  42   

16 03  18  33  

48   

 16 01  

16  

31  

46   

 16 12  42   

17 05  18  35  

48   

 17 01  

16  

31  

46   

 17 12  42   

18 05  18  33  

48   

 18 01  

16   

 18 12  42   

19 04  18  33  

48   

 19 08  

38   

 19 12  42   

20 03  18  33  

48   

 20 08  

38   

 20 12  42   

21 10  40    21 08  

38   

 21 11  41   

22 10  40    22 08  

38   

 22 11  41   

23 10  40    23 08  

38   

 23 11  41   
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Werkblad 2 

 

Groen leest een van de onderstaande digitale tijden, geel zet de wijzers op de 

analoge klok op de juiste plaats en groen zegt de tijd in gewone spreektaal en zegt 

of het ochtend, middag of avond of nacht is. Ze controleren elkaar. Als ze akkoord 

gaan, schrijven ze op welk dagdeel het is. 

 

 

Digitale tijd 

 

Ochtend, middag, avond of nacht 

12.10   

16.30  

02.30  

19.50  

18.00  

20.30  

08.00  

15.30  

11.15  

09.30  

01.00  

19.45  

23.00  

06.30  

09.10  

14.00  

13.15  

17.30  
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Werkblad 3  Facultatief kleurenkaartjes: knip uit 
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concept 13. De tijd op mijn mobiel 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2 

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse 

situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 
3.1_2.10 digitale tijden (ook boven de 12) aflezen en 

noteren 

3.1_2.11: een (kook)wekker instellen 

 

Doel van de les 

 

Lezen van digitale tijden tot 24.00 uur 

Benodigdheden 

 

- per tweetal een mobiele telefoon 

- per tweetal een werkblad 1 (instructie instellen van 

tijd op een mobiele telefoon) 

- per tweetal werkblad 2 

 

Korte samenvatting  Leerlingen oefenen in tweetallen het lezen en instellen 

van een tijd op de mobiele telefoon. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Verwerking in tweetallen. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introductie: 

Vraag de leerlingen hoelaat het is en of ze ook weten hoe 

laat het digitaal is. 

Vraag de leerlingen hoe ze buiten weten hoelaat het is? 

Sommige leerlingen hebben horloges en de meeste 

leerlingen hebben tegenwoordig een mobieltje. 

Bespreek hun ervaringen. 

 

Kern: 

Vertel dat je samen met de leerling gaat oefenen in het 

lezen van digitale tijden op het bord en dat de leerlingen 

in tweetallen de tijd van werkblad 2 aflezen en instellen 

op de mobiel. 

Laat op het digibord een digitale tijd zijn en vraag een 

leerling hoelaat het is. 

Herhaal dit enkele keren. 

Vraag daarna aan de leerlingen wie de tijd kan lezen op 

zijn mobieltje? Vraag de leerling om het aan de groep uit 

te leggen. 

Vraag de leerling wie de tijd kan instellen op een mobiel? 

Laat deze leerling uitleggen hoe dat moet en geef samen 

met de groep feedback. 

Vraag een leerling om het voor te doen en laat deze 

stappen door de andere leerlingen herhalen op hun 

mobiel met behulp van werkblad 1 (zie aandachtspunten). 

 

Verwerking: 

Laat de leerlingen in tweetallen om de beurt oefenen met 

het lezen van de digitale tijden op het werkblad en vraag 

de leerling om te noteren op het blad hoeveel uren en 

minuten die tijd is. Laat deze  tijd door leerling A instellen 

op de mobiel en controleren door leerling B. Daarna mag 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/wekker.jpg&imgrefurl=http://www.frankwatching.com/archive/2008/10/26/teletekst-en-een-retro-klok-op-de-iphone-het-beste-van-beide-werelden/&usg=__H1P4INB5DdMJNFOsQ9wSkHI_GHE=&h=255&w=450&sz=26&hl=nl&start=165&um=1&itbs=1&tbnid=ZAF_Sn3S2jm9oM:&tbnh=72&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Bwekker%26start%3D160%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.tipsomtebesparen.nl/uploads/pQ/b9/pQb9ULaiGaBXypQgmQfc6Q/Mobiele-telefoon.jpg&imgrefurl=http://www.tipsomtebesparen.nl/huishouden/apparaten/telefoon&usg=___Jx8RY-GnBFUdmN1xReMMPDsxMQ=&h=225&w=300&sz=10&hl=nl&start=10&um=1&itbs=1&tbnid=dL1DWl2PehURfM:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dmobiele%2Btelefoon%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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leerling B de mobiele telefoon instellen.  

 

Afsluiting: 

Evalueer de les en bespreek wat ze de volgende les gaan 

doen. 

 

Aandachtspunten Mobiele telefoons kunnen andere instellingen hebben, let 

daar op. 

Niet alle leerlingen hebben een mobiele telefoon of 

kunnen digitaal klokkijken. Let daar op bij het 

samenstellen van de tweetallen. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- laat de hele uren eerst instellen 

 

Moeilijker: 

- auditieve opdrachten 

- van analoog naar digitale instelling op de mobiele 

telefoon 

 

 

Vervolgactiviteiten - afspraak maken op een telefoon 

- de digitale wekker lezen  

- digitale tijden lezen op apparaten 

 

Software www.schoolbordportaal.nl 

www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.teachersparadise.com/ency/nl/media/3/36/mobiele_telefoon.jpg&imgrefurl=http://www.teachersparadise.com/ency/nl/wikipedia/m/mo/mobiele_telefoon.html&usg=__BvcyL90ZrdiPeOpW4yLwPf9NPUM=&h=300&w=268&sz=9&hl=nl&start=15&um=1&itbs=1&tbnid=-mIQoH3EmNIO1M:&tbnh=116&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dmobiele%2Btelefoon%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.schoolbordportaal.nl/
http://www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht
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Werkblad 1 stappenplan: instellen van de tijd op de mobiele telefoon 

 

 
Stap   1 
 

 
Stap     2 

 
Stap     3 

  

 
 

Druk op menu. 

 
 

 

  
 

Druk op pijltjes.  

Ga naar organizer    

 

 
 

Druk op ok 

 
Stap    4 
 

 
Stap    5 

 
Stap     6 

 

 
       

Ga met pijltjesknop naar:  

Tijd en datum. 

Druk op ok. 

 
 

 
 
Tijd instellen. 

Druk op ok.    

 

 

 
      

Geef de tijd in. 

Druk op ok. 

klaar. 
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Werkblad 2 

 

 

digitale tijd 

 

uren minuten instellen op de mobiel: 

omcirkel  

fout:  

nog een keer proberen 

13.10 uur 

 

  goed         fout 

11.30 uur 

 

  goed         fout 

09.38 uur 

 

  goed         fout 

02.45 uur 

 

  goed         fout 

14.50 uur 

 

  goed         fout 

18.00 uur 

 

  goed         fout 

22.05 uur 

 

  goed         fout 

23.20 uur 

 

  goed         fout 

04.30 uur 

 

  goed         fout 

08.16 uur 

 

  goed         fout 

21.40 uur 

 

  goed         fout 
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 14. TV programma's 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2.  

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse 

situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 

3.1.10 digitale en analoge tijden verbinden. 

3.1.10 digitale tijden (ook boven de 12) aflezen en 

noteren. 

 

Doel van de les 

 

Betekenis verlenen aan digitale tijden en weten hoe laat 

een programma/activiteit begint. 

 

Benodigdheden 

 
 

 

- tv-gids of gratis krant  

- voor elke leerling een kopie van een tv-gids/krant 

met het dagprogramma óf elke leerling een gratis 

krant 

- werkblad 1 (eenvoudig voorbeeldwerkblad met 

digitale hele en halve uren) 

- facultatief werkblad 2 

 

Korte samenvatting  De leerlingen oefenen met het lezen van digitale tijden en 

geven aan hoe laat een (tv-)programma begint. 

 

Organisatie Klassikaal 

Verwerking in tweetallen 

 

Activiteiten 

 

 

Introductie: 

Vraag aan de leerlingen of ze gisteravond tv hebben 

gekeken en wat hun favoriete programma was. 

Vraag hoe laat dat programma begon en of ze op tijd 

waren zodat ze niets misten van het programma. 

Vraag de leerlingen hoe ze weten welke programma's er 

op tv zijn en hoe ze weten hoe laat een programma 

begint? 

Laat een tv-gids zien en bespreek wat ze allemaal zien en 

lezen. Richt daarbij op favoriete programma's en 

aanvangstijden. 

 

Kern: 

Laat een leerling een favoriet programma dat hij 

gisteravond zag, opzoeken en vraag hoe laat dat 

programma begon (er staat 20.00 uur, dat is 8 uur 's 

avonds). 

Haal voorkennis op over dat de uren voor de punt en de 

minuten na de punt genoteerd worden en oefen de 

digitale hele uren nog een keer van 13 tot 24 uur. 

Oefen het aflezen van digitale tijden met de hele groep. 

 

Verwerking: 

Leg uit wat de leerlingen gaan doen met werkblad 1: 

Ze lezen samen de digitale tijd en tekenen de wijzers in 

de klok ernaast op dezelfde tijd. 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.zeenz.nl/images/uploads/old/pic_1856.jpg&imgrefurl=http://www.zeenz.nl/webxplorer/berichten/tv-gids-via-internet/&usg=__GLesqDnWu5rK13gFZqniNvaS_rY=&h=277&w=327&sz=21&hl=nl&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=LUqpIAyKhHcNlM:&tbnh=100&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dtv-gids%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://blog.activehome.co.uk/photos/uncategorized/samsung_led_lcd_tv_1.jpg&imgrefurl=http://blog.activehome.co.uk/2006/09/samsung_launche.html&usg=__1YYto69SFaVK_DKfvxBsIirlkbE=&h=430&w=560&sz=93&hl=nl&start=57&um=1&itbs=1&tbnid=SjcqJDAm9fakwM:&tbnh=102&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dtv%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Afsluiting: 

Vergelijk de uitkomsten en vraag wat ze moeilijk vinden. 

Vertel wat ze de volgende keer gaan oefenen. 

 

Aandachtspunten 

 

 

 
 

 

 

Het oefenen van digitale tijden heeft de opbouw van uren 

onder de 12 uur naar 24 uur. Daarna worden de minuten 

geteld en kunnen deze tijden gelezen worden bijvoorbeeld 

als: 'het is 14 uur en 10 minuten'. Een volgende stap is 

de tijd kunnen omzetten in analoge kloktijden. 

Deze oefeningen kunt u steeds verbinden met 

contextgerichte activiteiten en tussendoor 

oefeningen/opdrachten doen zowel op papier als in 

mondelinge opdrachtjes in tweetallen. Belangrijk is dat u 

in de klas een digitale én analoge klok hebt en regelmatig 

in de dagelijkse situatie en het lesrooster verwijst naar 

deze tijden. 

 

Differentiatie 

 

Makkelijker: 

- alleen oefeningen met digitale tijden tot 12 uur of 

tot 24 uur  

 

Moeilijker: 

- afronden tot het kwartier (facultatief werkblad 2) 

 

Vervolgactiviteiten 

     

     

- digitale tijden in de filmladder 

- digitale tijden van winkelopeningen 

- digitale tijden van lesrooster 

- tijd op je mobiel 

 

Software www.schoolbordportaal.nl voor digitale klokken die met 

pijltjes zelf ingesteld kunnen worden 

www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht (digiklok) 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.flashfiles.nl/downloads/images/klok_pic.jpg&imgrefurl=http://www.flashfiles.nl/go/%3F8526&usg=__kEupO8Bf6LlZcB1_Lfh-2BEJ9P0=&h=172&w=200&sz=19&hl=nl&start=52&um=1&itbs=1&tbnid=I5svflyhTuMfpM:&tbnh=89&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Bklok%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kanaleneiland.com/images/winkeltijden.gif&imgrefurl=http://www.kanaleneiland.com/winkel.php%3Fid%3D36&usg=__eYnHFCf12zYrL-SFffXUXDJv0A0=&h=43&w=98&sz=1&hl=nl&start=155&um=1&itbs=1&tbnid=k5L0wyI7sMv0oM:&tbnh=36&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3Dwinkeltijden%26start%3D140%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.schoolbordportaal.nl/
http://www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht


© Rekenboog.zml, Klokkijken en tijd, april 2011  50 

Werkblad 1 Zet de wijzers op de juiste tijd (tekenen) 
 

10.30 uur  

 
 

02.30 uur  

 

09.00 uur  

 
 

19.00 uur  

 

01.00 uur  

 
 

20.00 uur  

 

12.30 uur  

 
 

18.30 uur  

 

14.00 uur  

 
 

19.05 uur  

 

16.30 uur  

 

21.08 uur  

 
 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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Werkblad 2  
(facultatief: vertel hoe laat een programma begint, eventueel afronden naar een 
kwartier, half of heel uur) 
 
 

Nederland 1 

14:00 NOS Journaal 

15:00 NOS Journaal 

15:30 NOS WK Voetbal: 
voorbeschouwing 

15:50 NOS WK Voetbal: Nederland - 
Brazilië 

18:04 EénVandaag 

18:05 NOS Journaal 

18:20 EénVandaag 

18:45 NOS Sportjournaal 

18:54 Trekking Lingo 

19:00 NOS WK Journaal 

20:00 NOS WK Voetbal: 
voorbeschouwing 

20:20 NOS WK Voetbal: Uruguay - 
Ghana  

22:24 NOS WK Voetbal: 
nabeschouwing 

22:30 NOS Studio Sportzomer 

23:20 NOS Studio Sportzomer: De 
avondetappe 

00:10 NOS Journaal 

00:20 NOS Sportjournaal 

00:35 NOS Studio Sportzomer 

01:25 NOS Studio Sportzomer: De 
avondetappe 

02:15 NOS Journaal 

02:50 NOS Tekst tv 
 

Nederland 2 

13:15 Metropolis 

13:45 Andere tijden special: Tuan papa 

15:10 Zij gelooft in mij 

16:00 NOS Journaal 

16:05 Close up: Making Mao 

17:00 NOS Journaal 

17:05 De wandeling 

17:35 7th Heaven 

18:25 That's the question 

18:55 Van jonge leu en oale groond 

19:25 Toen was geluk heel gewoon 

20:00 NOS Journaal 

20:30 Netwerk 

21:00 KRO Detectives: BlackJack 

22:30 NOS Journaal 

22:45 Nova 

23:20 Het uur van de wolf: De soul van Bill Withers 
is niet te koop 

00:20 Cinema 2: Land of plenty 

02:14 Nachtzoen 

02:25 Nova 

02:55 Netwerk/EénVandaag 
 

 

javascript:void(0); 

 

http://www.tvgids.nl/alleprogrammas/
http://www.tvgids.nl/programma/9539506/NOS_Journaal/
http://www.tvgids.nl/programma/9539507/NOS_Journaal/
http://www.tvgids.nl/programma/9539508/NOS_WK_Voetbal%3A_voorbeschouwing/
http://www.tvgids.nl/programma/9539508/NOS_WK_Voetbal%3A_voorbeschouwing/
http://www.tvgids.nl/artikel/36034/Brazili%EB_te_sterk_voor_Oranje%3F/
http://www.tvgids.nl/artikel/36034/Brazili%EB_te_sterk_voor_Oranje%3F/
http://www.tvgids.nl/programma/9539512/E%E9nVandaag/
http://www.tvgids.nl/programma/9539513/NOS_Journaal/
http://www.tvgids.nl/programma/9543714/E%E9nVandaag/
http://www.tvgids.nl/programma/9543715/NOS_Sportjournaal/
http://www.tvgids.nl/programma/9539516/Trekking_Lingo/
http://www.tvgids.nl/programma/9539517/NOS_WK_Journaal/
http://www.tvgids.nl/programma/9539528/NOS_WK_Voetbal%3A_voorbeschouwing/
http://www.tvgids.nl/programma/9539528/NOS_WK_Voetbal%3A_voorbeschouwing/
http://www.tvgids.nl/programma/9539529/NOS_WK_Voetbal%3A_Uruguay_-_Ghana_/
http://www.tvgids.nl/programma/9539529/NOS_WK_Voetbal%3A_Uruguay_-_Ghana_/
http://www.tvgids.nl/programma/9539518/NOS_WK_Voetbal%3A_nabeschouwing/
http://www.tvgids.nl/programma/9539518/NOS_WK_Voetbal%3A_nabeschouwing/
http://www.tvgids.nl/programma/9539532/NOS_Studio_Sportzomer/
http://www.tvgids.nl/programma/9585289/NOS_Studio_Sportzomer%3A_De_avondetappe/
http://www.tvgids.nl/programma/9585289/NOS_Studio_Sportzomer%3A_De_avondetappe/
http://www.tvgids.nl/programma/9539519/NOS_Journaal/
http://www.tvgids.nl/programma/9543717/NOS_Sportjournaal/
http://www.tvgids.nl/programma/9543720/NOS_Studio_Sportzomer/
http://www.tvgids.nl/programma/9585290/NOS_Studio_Sportzomer%3A_De_avondetappe/
http://www.tvgids.nl/programma/9585290/NOS_Studio_Sportzomer%3A_De_avondetappe/
http://www.tvgids.nl/programma/9543718/NOS_Journaal/
http://www.tvgids.nl/programma/9543719/NOS_Tekst_tv/
http://www.tvgids.nl/programma/9543806/Metropolis/
http://www.tvgids.nl/programma/9543807/Andere_tijden_special%3A_Tuan_papa/
http://www.tvgids.nl/programma/9543808/Zij_gelooft_in_mij/
http://www.tvgids.nl/programma/9543809/NOS_Journaal/
http://www.tvgids.nl/programma/9543810/Close_up%3A_Making_Mao/
http://www.tvgids.nl/programma/9543811/NOS_Journaal/
http://www.tvgids.nl/programma/9543812/De_wandeling/
http://www.tvgids.nl/programma/9543813/7th_Heaven/
http://www.tvgids.nl/programma/9543825/That%27s_the_question/
http://www.tvgids.nl/programma/9585315/Van_jonge_leu_en_oale_groond/
http://www.tvgids.nl/programma/9543814/Toen_was_geluk_heel_gewoon/
http://www.tvgids.nl/programma/9543815/NOS_Journaal/
http://www.tvgids.nl/programma/9543816/Netwerk/
http://www.tvgids.nl/programma/9543817/KRO_Detectives%3A_BlackJack/
http://www.tvgids.nl/programma/9543818/NOS_Journaal/
http://www.tvgids.nl/programma/9543819/Nova/
http://www.tvgids.nl/programma/9543820/Het_uur_van_de_wolf%3A_De_soul_van_Bill_Withers_is_niet_te_koop/
http://www.tvgids.nl/programma/9543820/Het_uur_van_de_wolf%3A_De_soul_van_Bill_Withers_is_niet_te_koop/
http://www.tvgids.nl/programma/9543821/Cinema_2%3A_Land_of_plenty/
http://www.tvgids.nl/programma/9543822/Nachtzoen/
http://www.tvgids.nl/programma/9543827/Nova/
http://www.tvgids.nl/programma/9543823/NetwerkE%E9nVandaag/
javascript:void(0);
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 15. Hoe laat begint de film? 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2. De leerlingen 

leren omgaan met tijd in alledaagse situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 

3.1.10: digitale tijden (ook boven de 12) aflezen en noteren. 

3.1.10: digitale en analoge tijden verbinden 

 

Doel van de les 

 

Aflezen van digitale aanvangstijden en noteren op een analoge 

klok. 

De aanvangstijd van een film benoemen. 

 

Benodigdheden 

 

- een filmladder waarop de films van een bepaalde week staan 

afgedrukt (te krijgen bij de bioscoop, bibliotheek of uit de 

krant) 

- een digitale klok 

- een analoge klok 

 

Korte samenvatting  Met behulp van een filmladder digitale tijd aflezen van de aanvang 

van een film in de bioscoop. Deze digitale tijden worden gelezen en 

omgezet in analoge tijden op klokjes in een werkblad. 

 

Organisatie Klassikaal 

Verwerken in tweetallen 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 

 

Introductie: 

Laat een filmladder zien waarop films staan beschreven en de 

aanvangstijden. 

Vraag aan de leerlingen wat de betekenis ervan is en richt de 

vragen op de dagen en op de aanvangstijden. 

 

Kern: 

Laat de digitale tijden benoemen en vraag de leerlingen op een 

analoge klok aan te geven hoe laat dat is. 

Oefen dat enkele keren met verschillende leerlingen. 

Maak een oefening samen op werkblad 1. 

 

Verwerking: 

Vraag de leerlingen om werkblad 1 te maken in tweetallen. 

 

Afsluiting: 

Loop de groepjes even na en vraag naar de oplossingswijze en de 

uitkomsten. 

Vraag de leerlingen klassikaal of ze nog meer evenementen weten 

waarbij een aanvangstijd wordt aangegeven. Pak er eventueel een 

jongerenblad bij of een jeugdpagina op een website over uitgaan. 

Vertel wat er in de volgende les wordt geleerd. 

 

Aandachtspunten Digitale tijd is voor een aantal leerlingen moeilijk te verenigen met 

analoge tijden. Tel de minuten die ná een heel uur worden 

aangegeven samen met de leerlingen op de analoge klok of tel de 

groepjes per 5 minuten. 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vincedevries.nl/startpagina/logos/filmladder.png&imgrefurl=http://www.vincedevries.nl/&usg=__PmGU1ceDh_fQrd7WsemWxAjOeMw=&h=91&w=91&sz=4&hl=nl&start=31&um=1&itbs=1&tbnid=aHAcJnw8tXC8GM:&tbnh=79&tbnw=79&prev=/images%3Fq%3Dfilmladder%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.terschinsky.nl/filmladder_2009_2010-1.jpg&imgrefurl=http://www.terschinsky.nl/&usg=__XJf4AOFdmb5z9u73lqXu2vV-BOY=&h=1130&w=1010&sz=404&hl=nl&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=amZ6escv53gxSM:&tbnh=150&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dfilmladder%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.filmhuisgriffioen.nl/images/laddernosferatu.gif&imgrefurl=http://www.filmhuisgriffioen.nl/pages/archief.html&usg=__6hqPAqrOSEUSucb0CSeWNywg4wA=&h=229&w=479&sz=56&hl=nl&start=27&um=1&itbs=1&tbnid=AXr77Me95W_ZRM:&tbnh=62&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dfilmladder%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- benoemen van afgeronde tijd naar het hele uur (later dan het 

hele uur of het is bijna .. uur) 

- gebruik een klok met wijzers én met digitale aanduiding tot 

24 uur 

 

Moeilijker: 

- berekenen hoe laat je van huis moet vertrekken om op tijd 

bij de bioscoop te zijn 

- vertel dat je niet later dan om 19:00 uur een film kan 

bekijken omdat je niet zo laat thuis kan komen. Vraag de 

leerlingen welke films vóór die tijd draaien 

- vraag hoe laat de twee uur durende film is afgelopen 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

- aflezen van de tijd op het bioscoopkaartje (checken van de 

juiste tijd) 

- tijd aflezen wanneer een mailtje of sms-bericht is 

binnengekomen 

- aanvangstijden van tv-programma's  
- doe een oefening waarbij leerling A een digitale aanvangstijd 

noemt en leerling B dit noteert, daarna samen bekijken of 

het klopt. 
 

Software www.onderwijsmenu.nl/ict/leerwereld6.mht 

Op internet is van alles te vinden over actuele programma's en 

filmladders. 

Pratende klok: 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/01016/toepassing_rekenweb.htm

l 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.computeridee.nl/img.db%3F1775526&imgrefurl=http://www.computeridee.nl/nieuws.jsp%3Fid%3D2585373&usg=__1wOVGZBPN_Kvb6v4vixNk_qxnqI=&h=150&w=200&sz=6&hl=nl&start=26&itbs=1&tbnid=QqCeNrD58X-cEM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Daanvangstijden%2Bbioscoop%26start%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://smederij-klinkhamer.filternet.nl/tikker.JPG&imgrefurl=http://smederij-klinkhamer.filternet.nl/kameleon_the_movie.htm&usg=__cWyiuWf5mZnTcunIGZ03Fk0KvmU=&h=158&w=154&sz=18&hl=nl&start=2&itbs=1&tbnid=Yv6JK5rq5UeVeM:&tbnh=97&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dbioscoopkaartje%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.onderwijsmenu.nl/ict/leerwereld6.mht
http://www.fi.uu.nl/
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Werkblad 1 
 

aanvang teken de wijzers op de klok 

16:00 uur 

  
18:30 uur 

  
19:20 uur 

   
14:15 uur 

   
17:00 uur 

   
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JSv9HG1zYgA/SnhMv5RT0CI/AAAAAAAAAzU/yODNYK1Evq0/s400/klok_h1.gif&imgrefurl=http://opennaarfrankrijk.blogspot.com/2009_07_05_archive.html&usg=__DneXdImBXmNtzMC3ynG_xlVzDJw=&h=369&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=Qp0Zl83ZkyEE8M:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dgetekende%2Bklokken%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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concept 16. De kookwekker 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3-1_2.  

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse 

situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 

3.1_2.11: een (kook)wekker instellen. 

 

Doel van de les 

 

Een digitale kookwekker gebruiken tijdens het koken. 

Benodigdheden 

 

 
 

- een digitale kookwekker 

- een horloge 

- een wekker 

- een klok 

- kijkblad 1 'de kookwekker', apart pdf-bestand 

waarop recept staat geschreven in pictogrammen 

(en tekst) om een ei 4 minuten te koken met koud 

water opgezet. Het recept is 2x getekend: één keer 

met een digitale kookwekker en één keer met een 

analoge kookwekker.  

 

Korte samenvatting  De leerlingen bekijken samen hoe je een digitale 

kookwekker kunt instellen en oefenen dat in tweetallen. 

Ze controleren elkaar of de tijd goed is ingesteld. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Verwerking: wanneer er meer digitale kookwekkers zijn 

kan er in tweetallen worden gewerkt. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 

Introductie: 

Laat een kijkblad zien met een recept waarbij een ei 

wordt gekookt dat met koud water is opgezet (zie apart 

pdf-bestand met dezelfde naam als de les). 

Weten de leerlingen waarom er een tijd bij het recept 

staat en wat het verschil betekent, wanneer je een ei 2, 4 

of 20 minuten kookt?  

 

Kern: 

Hoe zorg je dat het ei precies lang genoeg kookt? 

Er zijn vast wel leerlingen die de kookwekker al gebruiken 

en dit zullen noemen.  

Laat de kookwekker, het horloge, de wekker en de klok 

zien en bespreek de mogelijkheden om een tijd met alarm 

in te stellen. Richt op de kennis dat een digitale 

kookwekker het meest precies in te stellen is. 

 

Verwerking: 

Laat de leerlingen om de beurt proberen om een tijd in te 

stellen. Laat vervolgens de leerling die de tijd ingesteld 

heeft, een ander vragen om een bepaalde tijd in te 

stellen. 

 

Afsluiting: 

Bespreek met de leerlingen waar kookwekkers nog meer 

voor gebruikt kunnen worden (bijvoorbeeld: tijd instellen 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.lupux.nl/images/keuken/864563.jpg&imgrefurl=http://www.winkelpromenade.be/winkels/LupuX.com/Keuken.html&usg=__spxlffxbc17d2KcIJIjwovg3vxM=&h=284&w=360&sz=43&hl=nl&start=15&um=1&itbs=1&tbnid=K8PwJuYonCCg7M:&tbnh=95&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Bkookwekker%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://ditishettop.punt.nl/upload/timetimer1.jpg&imgrefurl=http://ditishettop.punt.nl/%3Fa%3D2009-03&usg=__5kKFZ7G-73g12KSqoUx2hCXLf2g=&h=355&w=317&sz=81&hl=nl&start=73&um=1&itbs=1&tbnid=mcz5CDYnJZFycM:&tbnh=121&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dkookwekker%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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hoelang je op de computer mag, wedstrijd, sein om na 5 

minuten naar de bus te gaan) en bespreek op welke 

apparaten je nog meer kookwekkers vindt (bijvoorbeeld: 

oven, magnetron). Bespreek ook eventueel dat je die tijd 

kunt instellen op je mobiele telefoon. 

 

Aandachtspunten Besteed  zo nodig een aparte les aan minuten en 

seconden instellen. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- plak de seconden-knop af of geef de minuten-knop 

een bepaalde kleur en laat dat in het recept 

terugkomen 

 

Moeilijker: 

- het instellen van een analoge kookwekker 

- het instellen van een alarm op de mobiele telefoon 

(zie de les 'het alarm op mijn mobieltje') 

- het instellen van uren, minuten, seconden bij een 

ovenwekker 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

- het instellen van een kookwekker van een 

magnetron of oven 

- wedstrijd met gebruik van een kookwekker 

- stiltetijd instellen op de kookwekker bij een 

activiteit in de klas 

  

Software www.onderwijsmenu.nl/ict/bomtimer.swf 

 

Video/audio 

 

 

TARA: www.omvasp.nl/tarademo/?family=5&situatie=2 

(chronologisch fotoverslag van het koken en tijd 

instellen): 

TARA 5.1.2 aardappelen koken (15 minuten) 

         5.1.4 broccoli koken (kookwekker 11 minuten) 

         5.1.6 pasta koken  (kookwekker 9 minuten) 

         5.1.7 ei koken (kookwekker 5 minuten) 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://leefwijzer.files.wordpress.com/2009/01/eierwekker.jpg&imgrefurl=http://leefwijzer.wordpress.com/2009/01/page/2/&usg=__sL2D2bKtq9udZuuTAaUFBslKWiU=&h=165&w=300&sz=11&hl=nl&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=d94VzeqV7H1l-M:&tbnh=64&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Doven%2Btijd%2Binstellen%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://www.onderwijsmenu.nl/ict/bomtimer.swf
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.stichtingookjij.nl/pages/fotos/tara.jpg&imgrefurl=http://www.omvasp.nl/tarademo/%3Ffamily%3D13&usg=__xgJrc8v56NKQEwld-TI--HpHhLc=&h=145&w=670&sz=20&hl=nl&start=31&um=1&itbs=1&tbnid=mAu6Vi3ctY67DM:&tbnh=30&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3Dstichting%2BTARA%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.omvasp.nl/tarademo/?family=5&situatie=2
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 17. Het alarm op mijn mobieltje 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1/3.2  

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse 

situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 

3.1.11: een (kook)wekker instellen. 

 

Doel van de les 

 

Op een mobiel het alarm kunnen instellen. 

Benodigdheden 

 
 

- mobiele telefoon, waarbij het alarm 5 à 10 minuten 

na aanvang van het kringgesprek in werking treedt 

- voor elke twee leerlingen werkblad 1 

- mobiele telefoons van de leerlingen (vraag de 

leerlingen om hun telefoon mee te nemen naar 

school) 

 

Korte samenvatting  Met behulp van de mobiele telefoon oefenen de leerlingen 

met het instellen van hun telefoon. 

Ze maken daarna met hulp van een werkblad een 

stappenplan. Vervolgens geven de leerlingen elkaar een 

opdracht om de mobiele telefoon in te stellen en 

controleren ze elkaar. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Verwerking in tweetallen. 

 

Activiteiten 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie: 

Haal kennis op over digitale tijden. 

Leg een mobiele telefoon in het midden van de kring op 

een tafel en bespreek met de leerlingen wat ze allemaal 

weten over hun mobiele telefoon. Stel vragen over de 

mogelijkheden en over de bediening. 

 

Kern: 

Het alarm gaat af. Stel vragen hierover en richt het 

gesprek op de werking van het alarm en de bediening 

hiervan. 

Vertel de leerlingen dat je samen een stappenplan gaat 

maken om te leren hoe je het alarm op je mobieltje kunt 

instellen. 

Spreek samen met de leerlingen het stappenplan door op 

een (digi-)bord. Er zijn vast leerlingen die hier al meer 

van af weten, laat ze verwoorden wat er gedaan moet 

worden. 

Niet alle mobieltjes werken hetzelfde, maar hier volgt een 

herkenbaar stappenplan: 

Start met het aanzetten van een mobiel 

Code intoetsen en wachten op bereik (deze 2 stappen zijn 

al bekend) 

1. Druk op het menu 

2. Ga via de pijltjes naar organizer 

3. Druk op o.k. voor alarm 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://pcmagazine.zdnet.be/zd_images/2007/02/070109_iphone1.jpg&imgrefurl=http://pcmagazine.zdnet.be/news/64229/apple-lanceert-langverwachte-gsm/&usg=__aRqVDTbV_oRl5xYK1uHs8kJh3Oo=&h=715&w=400&sz=41&hl=nl&start=69&um=1&itbs=1&tbnid=v27O8whYKIlQTM:&tbnh=140&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3Dmobiele%2Btelefoon%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://nl.dreamstime.com/alarm-thumb5060804.jpg&imgrefurl=http://www.vol.nl/viewtopic.php%3Fp%3D4235324&usg=__rdLsxSfArlcJjr6M6hNXgI8zwf8=&h=265&w=300&sz=40&hl=nl&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=66c-ieZZxlP0JM:&tbnh=102&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dalarm%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
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4. Druk op eenmalig 

5. Stel de tijd in  

6. Check of alles goed staat 

Laat de leerlingen in tweetallen proberen hoe het werkt 

en begeleidt waar nodig. 

Laat de leerlingen proberen of ze hun symbolen kunnen 

vinden. 

Laat ook enkele keren oefenen om het alarm in te stellen. 

 

Verwerking: 

Vraag de leerlingen om een stappenplan in de juiste 

volgorde te zetten door er een cijfer 1 tot 8 onder te 

zetten. 

Vraag de leerlingen om daarna met behulp van werkblad 

1 te oefenen. De leerlingen mogen om de beurt een tijd 

instellen. De ander controleert of het goed gaat. 

 

Afsluiting: 

Bespreek na afloop hoe de les is gegaan en of ze nu in 

staat zijn om het alarm in te stellen. 

Laat de leerlingen tot slot het alarm instellen op 4 

minuten later en besluit daarmee de les. 

 

Aandachtspunten De mobieltjes zijn allemaal verschillend qua bediening. 

Help de leerlingen met herkennen van de symbooltjes en 

met het maken van een stappenplan. Gebruik foto's (die 

de leerlingen eventueel zelf maken) van hun eigen 

mobiele telefoon. 

Sommige mobiele telefoons hebben een sprekende klok, 

het is aardig om die klok de tijd te laten zeggen. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

– laat de leerling een tijd noemen en schrijf die 

digitaal op (of laat dat door een leerling doen), 

zodat het tweetal de digitale tijd op papier heeft 

staan 

– Maak kaarten met fotootjes van elke stap en laat 

deze in de juiste volgorde leggen zodat een 

stappenplan ontstaat 

– zie ook het aandachtspunt 

Moeilijker: 

– vraag de leerlingen om op eigen wijze een 

stappenplan te maken. Geef alleen vakjes op een 

werkblad, waarin zij zelf kunnen schrijven en/of 

tekenen 

 

Vervolgactiviteiten – het alarm uitzetten  

– een alarm instellen gekoppeld aan het lesrooster, 

maar nog niet met tekst erbij 

– een alarm instellen voor de volgende dag 

– bedienen van de wekker 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.het-karrenwiel.nl/indexbestanden/mobiele%2520telefoon2.jpg&imgrefurl=http://www.het-karrenwiel.nl/Aanvraagformulier.html&usg=__fY_aWLSnUt0Wvau6uP5Adu_DefE=&h=342&w=300&sz=10&hl=nl&start=28&um=1&itbs=1&tbnid=nCdYEgwGnvZXxM:&tbnh=120&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3Dmobiele%2Btelefoon%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.letsgodigital.org/images/artikelen/109/nokia-mobiele-telefoons.jpg&imgrefurl=http://www.letsgodigital.org/nl/19144/nokia-6600-fold/&usg=__4WrospjTJ2mpXdKPmn3vkPwcOWc=&h=467&w=530&sz=35&hl=nl&start=50&um=1&itbs=1&tbnid=xozBJxc9E4kCHM:&tbnh=116&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dwekker%2Bop%2Bmobiele%2Btelefoon%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Werkblad 1  Zet het juiste cijfer achter elke stap 
 

 

 
Stap   ..... 
 

 
Stap     ..... 

 
Stap     ..... 

  

  
 
     Eenmalig  
     

  

  
 
           Druk op menu    

 

 
 
Stel de tijd in (uu:mm)/ok 

 
Stap    .... 
 

 
Stap    .... 

 
Stap     ..... 

 

 
       
       Druk op ok 

 

 
     
        Mobiel aanzetten    

 

 
      
     Met pijltjes naar organizer/ok 
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concept 18. Seconden, minuten of uren 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2. 

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse 

situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 

3.1.11: een passende tijdseenheid kiezen bij een 

gebeurtenis (bv. seconde, uur, dag). 

 

Doel van de les 

 

Schatten van tijdsduur en dit kunnen koppelen aan 

activiteiten zodat de leerlingen later tijd beter kunnen 

plannen. 

 

Benodigdheden 

 

 

- foto's/plaatjes en tekst van activiteiten (zie 

werkblad 1- deze moeten nog vergroot worden) 

- werkblad 2 en 3 (voorbeeldschema van activiteiten 

en geschatte en gemeten tijdsduur) 

 

Korte samenvatting  

 

 

De leerlingen spelen verdeeld in 3-4 groepjes een spel 

waarbij ze aan de hand van foto's en beschrijvingen van 

de activiteit, met hun groepje inschatten hoelang iets 

duurt: seconden, minuten of uren (langer dan een uur). 

Na afloop vertelt de leerkracht welke groep het beste 

heeft geschat.  

Met behulp van een schema waarin leerlingen gedurende 

een week bijhouden hoelang bepaalde activiteiten duren, 

beschrijven ze activiteiten, de geschatte en de gemeten 

tijdsduur. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Verwerking in 3-4 groepjes leerlingen. 

De verwerking van het schema (schatten) gebeurt ook in 

groepjes. Het meten gebeurt met de hele groep. 

 

Activiteiten 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie: 

Haal lesstof uit vorige les op. 

Richt samen met de leerlingen op de vraag waarom het 

belangrijk is om tijd te kunnen schatten. 

Geef voorbeelden over het halen van een trein, het 

afmaken van een opdracht binnen een bepaalde tijd, 

kooktijden, in de zon zitten, etcetera. 

Vertel aan de leerlingen dat ze vandaag een spel gaan 

spelen over schatten van tijd in eenheden van seconden, 

minuten of uren. 

 

Kern: 

Vraag aan de leerlingen of ze weten hoelang het duurt om 

je jas aan te trekken. Weten ze dat nog van de vorige 

les? Duurde dat seconden of uren? 

En als je met de bus naar school gaat, duurt dat seconden 

of minuten of misschien zelfs uren? 

Bedenk met de leerlingen nog andere activiteiten en 

informeer of ze het redelijk kunnen schatten. 

Leg het spel uit: 

De leerlingen krijgen 12 plaatjes van activiteiten te zien. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.stbernardus.net/project/klok.h1.gif&imgrefurl=http://www.stbernardus.net/project/klok.htm&usg=__jB3O4H1ztJWsEUfrkjvHHA8Ci-k=&h=506&w=549&sz=7&hl=nl&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=nnyLvPaGy6kp7M:&tbnh=123&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dklok%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vereniging-davos.nl/uploads/images/samen-koken.jpg&imgrefurl=http://www.vereniging-davos.nl/index.php%3Fmact%3DNews,cntnt01,detail,0%26cntnt01articleid%3D457%26cntnt01dateformat%3D%2525d%252F%2525m%26cntnt01returnid%3D27&usg=__zyuADKzfahNdGzC01zxNz22eK5E=&h=300&w=300&sz=33&hl=nl&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=hqhODFi7uzYqKM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dkoken%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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Per groep moeten ze bepalen of die activiteit seconden, 

minuten of uren duurt. 

U schrijft op wat de groepjes melden hier over. 

 

Verwerking: 

Verdeel de klas in groepjes. 

Laat vervolgens een plaat zien en vraag aan de leerlingen 

wat ze zien. Laat de groepen overleggen. Geef ze 30 

seconden (of spreek een andere tijd af). Doe dat met alle 

verdere platen. Het groepje dat de meeste punten heeft 

gehaald, heeft gewonnen. 

 

Vertel de leerlingen na afloop van het spel, dat ze de 

komende week gaan bijhouden hoelang een aantal 

dagelijkse activiteiten duurt. 

Vandaag mogen de groepjes de tijden op werkblad 2 en 3 

gaan schatten. Volgende week worden de tijden met de 

hele groep leerlingen gemeten en genoteerd op werkblad 

2 en 3. 

Eind van de week of in de volgende rekenles worden de 

bevindingen geëvalueerd. 

 

Afsluiting: 

Informeer hoe ze de les vonden en of er grote verschillen 

zijn geschat op werkblad 2 en 3. 

 

Aandachtspunten Schatten van tijd is heel moeilijk, maar als het nooit 

getraind wordt , werkt het zeker niet. Het is vergelijkbaar 

met afstand schatten. Wanneer je dit vaak oefent en 

meet of wanneer je referentiematen hebt, wordt deze 

informatie beter verwerkt. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- plaatjes met activiteiten sorteren op seconden en 

uren 

- plaatjes met activiteiten sorteren op minuten en 

uren 

 

Moeilijker: 

- bepalen of iets vóór een bepaalde kloktijd gehaald 

wordt (is dat voor 15 uur af?) 

 

Vervolgactiviteiten - schatten van tijdsduur bij het voorbereiden van 

koken (snijwerk, een boodschap doen bij de 

supermarkt) 

- schatten van tijdsduur met lopen en fietsen van een 

bekende route  
  

Software www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht (klok) 

www.schoolbordportaal.nl (stopwatch en klok) 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2179/1964112627_ab927fb60d_o.jpg&imgrefurl=http://realjaco.web-log.nl/jacos_weblog/ik/index.html&usg=__vbdKf2b8XvFzjb8xz8jsbzHp9oM=&h=577&w=710&sz=74&hl=nl&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=IHe5tET1QCqcHM:&tbnh=114&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dboodschappen%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.deschoolbrug.be/telaat.jpg&imgrefurl=http://www.us-badminton.nl/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D148%253Aacademisch-kwartiertje%26catid%3D44%253Anieuwsflashes%26Itemid%3D67%26lang%3Den&usg=__wF1hY14b1UUB5fo14jP0RHBj4gI=&h=532&w=532&sz=31&hl=nl&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=45sVqDpeIxfueM:&tbnh=132&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dte%2Blaat%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht
http://www.schoolbordportaal.nl/
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Werkblad 1 Plaatjes van activiteiten 

 

                          
  ballon op blazen  cd afspelen    hond uitlaten 

 

 

 

                            
naar de kermis          puzzel maken 25 stukjes  tv kijken 

 

 

 

                  
appel schillen   gordijn dicht maken   jas ophangen 

 

 

 

                 
koffie zetten   licht aan doen    ijslolly eten 

 

 

http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=10&picto=1294
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=10&picto=165
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=10&picto=693
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=10&picto=693
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=10&picto=410
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=10&picto=1985
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=2&picto=157
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=2&picto=157
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=2&picto=164
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=2&picto=170
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=2&picto=1411
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=2&picto=1411
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=2&picto=179
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=8&picto=440
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Werkblad 2  Dagelijkse activiteiten schatten en meten. 

 

activiteit schatten meten 

   
 rekenles 

  

  
 lokaal vegen 

  

   
een blad kopieëren 

  

 
schooltas inpakken 

  

 
afwassen 

  

 
schort aantrekken 

  

 
water koken 

  

 
handen wassen 

  

 

 

http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=24&picto=2896
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=24&picto=2908
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=24&picto=1457
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=24&picto=1561
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=14&picto=2857
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=14&picto=786
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=14&picto=3044
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=31&picto=956
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Werkblad 3, vervolg 

 

activiteit schatten meten 

 
tanden poetsen 

  

 
potlood slijpen 

  

 
stekker in stopcontact 

  

 
ganzenbord spelen 

  

 
kwartetspel spelen 

  

 
gymles 

  

 
zwemles 

  

 
plant water geven 

  

 

http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=31&picto=2188
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=33&picto=2049
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=33&picto=2774
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=26&picto=3324
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=26&picto=3455
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=26&picto=3067
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=26&picto=407
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=3&picto=180
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concept 19. Hoe lang duurt het van hier naar daar? 

 

Leeftijdsgroep 12-20 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2. 

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse 

situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 
3.1_2.11 een passende tijdseenheid kiezen bij een 

gebeurtenis (bijv. seconde, uur, dag)  

3.1_2.12: eenvoudige berekeningen in de context van de 

klok 

 

Doel van de les 

 

Inschatten van tijd en afstand in secondes, minuten of 

uren. 

 

Benodigdheden 

 

 

- meetwiel 

- stopwatch 

Korte samenvatting 

  

De leerlingen lopen bekende afstanden en schatten vooraf 

in hoelang ze er over lopen in een gewoon rustig tempo. 

Onderweg nemen ze de tijd op. Na afloop worden de 

geschatte en reële tijden genoteerd en besproken. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Verwerking in groepjes (als de groep niet zelfstandig kan 

lopen, dan begeleiding inschakelen). 

 

Activiteiten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Vertel dat je laatst met de bus wilde reizen en je de bus 

mistte. Je was te laat. Vraag de leerlingen hoe je dat het 

beste kan voorkomen.  

Laat de leerlingen met suggesties komen en noteer deze. 

Richt de gespreksstof op informatie over de tijd die 

iemand nodig heeft om ergens te komen. 

 

Kern: 

Vraag de leerlingen te schatten hoe lang je er over loopt 

om van school naar de bushalte of een ander punt te 

lopen en noteer die tijd (-en). 

Vraag ook naar de tijd die het kost om andere trajecten te 

lopen, bijvoorbeeld naar de achterkant, tuin, gymzaal van 

de school of naar een bepaalde straat. Noteer alle 

geschatte tijden en bespreek welke afstand volgens de 

leerlingen het verste is en vergelijk dan de tijden en de 

afstanden die geschat zijn. Klopt dat enigszins of wordt 

een korte afstand in tijd langer geschat bijvoorbeeld? 

Vraag of het een tijd in seconden, minuten of uren wordt. 

 

Verwerking: 

Vraag de leerlingen om met een stopwatch de wandeling 

in rustig tempo af te leggen en met de resultaten terug te 

komen op school. 

 

Afsluiting: 

Vergelijk de geschatte en de reële tijden en vraag naar de 

bevindingen. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.let.rug.nl/~vannoord/Looblog/avondvierdaagse2008.jpg&imgrefurl=http://www.let.rug.nl/~vannoord/Looblog/2008-05.html&usg=__CWtqGtGFC0VLtotYYUsbrKekHGo=&h=800&w=1203&sz=146&hl=nl&start=68&um=1&itbs=1&tbnid=cYbgQ5yCkFWcEM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Davondvierdaagse%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://clackhi.nclack.k12.or.us/physics/projects/SoundProfile/2008-09/1-2-SoundProject/Speed%2520of%2520Sound/Pictures/stopwatch_widget.png&imgrefurl=http://clackhi.nclack.k12.or.us/physics/projects/SoundProfile/2008-09/1-2-SoundProject/Speed%2520of%2520Sound/Speed%2520of%2520Sound%2520Process.html&usg=__1mjqMjxU4iQadc-W5mzveCVmxG0=&h=420&w=362&sz=104&hl=nl&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=qa_NjF9It1yNNM:&tbnh=125&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dstopwatch%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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Vraag de leerlingen andere afstanden te schatten en te 

categoriseren in seconden, minuten of uren. Bijvoorbeeld 

het pakken van een schaar, het zoeken van een verstopte 

sleutel, het reizen naar Amsterdam, etcetera. 

 

Aandachtspunten Spreek af dat iedereen rustig loopt omdat je anders geen 

vergelijkingen kunt maken. Bespreek hoe dat werkt. 

 

Differentiatie 

 

 
 

 

Makkelijker: 

- ga samen met de groep opdrachten in school doen, 

dit gaat sneller en is overzichtelijker 

- doe opdrachten op het speelplein of een rondje om 

de school 

- vergelijk de ronde op de fiets en te voet 

 

Moeilijker: 

- laat tijden van school naar bijvoorbeeld het 

zwembad, het stage-adres schatten en meten  

- reistijden van huis naar school, op de fiets, met de 

bus 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

- schatten van het doen van boodschappen en 

andere activiteiten uit het dagelijkse leven 

- wat kan je in een uur doen? 

- Schatten en scoren van tijden, bijvoorbeeld van 

douchen of telefoneren en hoeveel dat kost in resp. 

liters water en geld 

- de Avondvierdaagse (schatten en meten van 

hoeveel kilometer je per uur loopt) 

- hardloopwestrijden, afstanden en tijden (schatten 

seconden, minuten) 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.meisjevandeslijterij.nl/hetmeisjevandeslijterij/images/2008/04/28/2445584084_dc863a142d_o.jpg&imgrefurl=http://www.meisjevandeslijterij.nl/hetmeisjevandeslijterij/2008/04/index.html&usg=__irfao3WIiy91FPPb7EwuaIdP-cQ=&h=360&w=480&sz=34&hl=nl&start=25&um=1&itbs=1&tbnid=64PDzgup2Ib6YM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dlange%2Bweg%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.amjeugdenbaan.nl/afbeeldingen/afb_onderdelen/afstand400.jpg&imgrefurl=http://www.amjeugdenbaan.nl/onderdelen/loopnummers.html&usg=__ZQjB4GDZZwWeLlx_ppKa7iceKI0=&h=300&w=400&sz=30&hl=nl&start=19&um=1&itbs=1&tbnid=rJ9xUfwY1yz3-M:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dafstand%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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concept 20. Op het perron 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2. 

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse 

situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 

3.1.12: eenvoudige berekeningen in de context van de 

klok. 

 

Doel van de les 

 

Oefenen met digitale tijden tot 24:00 uur oefenen en 

berekenen hoeveel minuten je nog moet wachten. 

 

Benodigdheden 

 

- digitale klok én analoge klok op de computer (liefst 

op een digibord) van bijvoorbeeld 

www.onderwijsmenu.nl/ict/leerwereld6.mht 

- werkblad 1 

 

Korte samenvatting  De digitale vertrektijd en een analoge stationsklok worden 

vergeleken, waarna berekend wordt hoe lang er nog 

gewacht moet worden. 

 

Organisatie Klassikaal 

Verwerking in tweetallen. 

 

Activiteiten 

 
 

Introductie: 

Laat een analoge klok op het digibord of computer 

instellen (zie benodigdheden) en ga deze vergelijken met 

de digitale klok. Scherm de digitale klok af en vraag de 

leerlingen om te vertellen wat ze op de digitale klok 

verwachten te zien. Doe deze oefening een aantal keren. 

 

Kern: 

Laat nu een foto zien van een stationsklok met een 

digitaal informatiebord ernaast, zoals hier links is 

afgebeeld. 

Vraag de leerlingen om de tijden te vergelijken en vraag 

hoe het komt dat de digitale tijd niet hetzelfde is als de 

tijd op de klok. 

Vraag naar de betekenis hiervan en ga met de leerlingen 

tellen hoelang het nog duurt tot dat de trein komt. Doe 

dat door samen eerst steeds hetzelfde stappenplan te 

gebruiken, namelijk: 

1. de tijd van de stationsklok in een digitale tijd omzetten  

2. daarna de minuten tellen door het aftrekken van de 

getallen óf door middel van door tellen en de vingers 

gebruiken of door turven. 

 

Verwerking: 

Laat in tweetallen de oefening op werkblad 1 maken. 

 

Afsluiting: 

Vergelijk enkele werkbladen met elkaar. En bespreek 

situaties waar je dit nog meer tegen komt (tv-gids, 

bushalte) 
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Aandachtspunten 

 

De meeste digitale horloges en software zijn Engels en 

hebben a.m. en p.m. bij de digitale tijden. Let daarop. 

Vertraging kan verwarring scheppen. 

 

Differentiatie 

 

Makkelijker: 

- afstemmen van digitale tijd op horloge met digitale 

tijd op de stationsinformatie 

- met tijden tot 12:00 uur oefenen 

- oefen eerst met 'digitale klokken vergelijken' op 

www.schoolbordportaal.nl 

 

Moeilijker: 

- laat een tijd die langer dan 15 minuten duurt 

berekenen 

- aankomsttijd berekenen 

 

Vervolgactiviteiten - overstaptijd berekenen 

- wachttijd bij de bus berekenen 

- een bezoek aan het station 

- een uitstapje plannen: vertrektijden met www.ns.nl 

- de gele informatieborden met vertrektijden op het 

station 

 

Software www.onderwijsmenu.nl/ict/leerwereld6.mht (tot 24:00 

uur) 

www.schoolbordportaal.nl  tot 12 uur (engelse tijden) 

www.ontwerpatelier.nl (oefeningen digitale en analoge 

klokken) 

 

http://www.onderwijsmenu.nl/ict/leerwereld6.mht
http://www.schoolbordportaal.nl/
http://www.ontwerpatelier.nl/
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Werkblad 1                    Vul in: 

 

hoe laat is het op de 

stationsklok? 

 

 

 

vertrektijd: zo lang moet je nog 

wachten: 

zo laat is het nu: 

 

 

vertrektijd: zo lang moet je nog 

wachten: 

zo laat is het nu: 

 

 

vertrektijd: zo lang moet je nog 

wachten: 

zo laat is het nu: 

 

 

vertrektijd: zo lang moet je nog 

wachten: 

zo laat is het nu: 

 

 

vertrektijd: zo lang moet je nog 

wachten: 

zo laat is het nu: 
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concept 21. Het werkrooster 

 

Leeftijdsgroep 16-20 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2:  

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties. 

En aan kerndoel 1.3: de leerlingen leren hoeveelheidbegrippen 

gebruiken en herkennen. 

 

Leerstofonderdeel 

 

3.1_2.12 eenvoudige berekeningen in de context van de klok 

1.3.9 tabellen gebruiken om gegevens te ordenen 

 

Doel van de les 

 

Eenvoudige berekeningen maken in de context van de klok. 

 

Benodigdheden 

 

- werktijdenschema (werkblad 1) 

- voor elk tweetal werkblad 2 

 

Korte 

samenvatting  

De leerlingen lezen een werktijdenschema en berekenen aan 

de hand van dit schema hoeveel uren ze op een dag werken. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Verwerking in tweetallen. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 

 

Introductie: 

Haal voorkennis op over digitale tijden en data op de kalender, 

zoals de betekenis van de getallen in een datum (dd-mm-jj). 

Laat werkblad 1 zien (het werktijdenschema) en vraag of de 

leerlingen weten wat het is. Vraag de leerlingen of ze hiermee 

ervaring hebben vanuit hun stageplaats. 

  

Kern: 

Vraag de leerlingen of ze weten wanneer Tim werkt die week. 

Vraag nog naar enkele personen die vermeld zijn op de lijst of 

vraag wie er op dinsdag werken. 

 

Verwerking: 

Vraag de leerlingen om in tweetallen werkblad 2 te maken. 

 

Afsluiting: 

Bespreek de ervaringen van de leerlingen met deze opdracht 

en schrijf de leerpunten op met de leerlingen voor een 

volgende les. 

 

Aandachtspunten 

 

Pas de data in de werkbladen aan bij de actuele data. 

Voor meer oefeningen met het interpreteren van tabellen en 

roosters: zie pakket 'tabellen' 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- maak een eenvoudiger rooster bijvoorbeeld van 

werkzaamheden gekoppeld aan tijden in de klas 

- laat de kalenderdata weg en beperk de opdracht tot de 

dagen van de week 

- maak een schema met analoge klokken en kloktijden 

  

Moeilijker: 

- maak een opdracht met een maandschema 

- laat de leerlingen zelf een werkschema voor de klas 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.cfdiesch.nl/uploads/winkel_puihuidig.jpg&imgrefurl=http://www.cfdiesch.nl/winkel.html&usg=__86p7k3vfqPN8UVA_vfZ5LpRpUao=&h=392&w=527&sz=31&hl=nl&start=22&um=1&itbs=1&tbnid=1EG2YHBrWGhLIM:&tbnh=98&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dwinkel%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hrnetwerk.nl/images/jurisprudentie/1258731865.jpg&imgrefurl=http://www.hrnetwerk.nl/hrm_jurisprudentie.php%3Fjp%3D_Eenzijdige_wijziging_werkrooster_niet_terecht&usg=__mllKgK0mi-rICjfF_e5OMOHFFI8=&h=131&w=175&sz=51&hl=nl&start=25&um=1&itbs=1&tbnid=lNzSVf0OGwmhjM:&tbnh=75&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dwerkrooster%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ariksviswinkel.nl/cms/uploads/images/openingtijden.jpg&imgrefurl=http://www.ariksviswinkel.nl/cms/index.php%3Fpage%3Dopeningstijden&usg=__dG7BKoyOkR-h915txz2h7ol93kM=&h=317&w=350&sz=22&hl=nl&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=Ca0uvrMtt2AiXM:&tbnh=109&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dopeningstijden%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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maken, bijvoorbeeld een schema wie wanneer die maand 

op de computer mag en in welke volgorde 

 

Vervolgactiviteiten 

 
 

 

- hoelang doet de bus over de reis (a.h.v. een 

bustijdenschema waarop alle halte-tijden van de route 

staan) 

- aankomst en vertrek van de trein: hoeveel tijd is er over 

om over te stappen? 

 

Software 

 

 

www.schoolbordportaal.nl 

www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht 

Pratende klok: 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/01016/toepassing_rekenweb

.html 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.omroephumor.nl/img/overstappen.gif&imgrefurl=http://www.omroephumor.nl/u-overstappen.html&usg=__lPO0oKurkF7vdUHCdXrBJNBuQsU=&h=90&w=90&sz=1&hl=nl&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=VhJcEXIOTHQ1eM:&tbnh=78&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3Doverstappen%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.fi.uu.nl/speciaalrekenen/producten/software/images/pratendeklok_screen.gif&imgrefurl=http://www.fi.uu.nl/speciaalrekenen/producten/software.html&usg=__Sr1taACxUa1mc2ywb9Fxs5jaagQ=&h=221&w=300&sz=11&hl=nl&start=18&um=1&itbs=1&tbnid=rJrf6xKVHNd8MM:&tbnh=85&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Btijd%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.schoolbordportaal.nl/
http://www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht
http://www.fi.uu.nl/
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Werkblad 1 

 

 Maandag 

10-09-10 

Dinsdag 

11-09-10 

Woensdag 

12-09-10 

Donderdag 

13-09-10 

Vrijdag 

14-09-10 

Zaterdag 

15-09-10 

 

Tim 

 

8.00-13.00 10.00-12.00 13.00-18.00 15.00-18.00 18.00-20.30 9.00-15.00 

Bas 

 

9.00-18.00 8.00-13.00 10.00-12.00  13.00-21.00 8.00-17.00 

Els 

 

  13.00-18.00 9.00-13.00  8.00-17.00 

Miek 

 

8.00-13.00  10.00-12.00 13.00-18.00 10.00-12.00 8.00-13.00 

Koen 

 

 10.00-18.00   13.00-21.00 8.00-17.00 

Sam 

 

8.00-13.00  13.00-18.00  13.00-21.00  

Rik 

 

 13.00-18.00   10.00-12.00  

Roos 

 

8.00-18.00   8.00-13.00  8.00-13.00 

Tom 

 

8.00-18.00 10.00-12.00 8.00-13.00 8.00-18.00 8.00-15.00 8.00-17.00 

 



© Rekenboog.zml, Klokkijken en tijd, april 2011  73 

Werkblad 2 

 

Hoe lang werkt op Uren  

Roos 

 

maandag    

  ......                 uren 

Tim 

 

zaterdag      

  ......                 uren 

Koen 

 

dinsdag      

  ......                 uren 

Miek 

 

vrijdag      

  ......                 uren 

Tom 

 

donderdag      

  ......                 uren 

Sam 

 

vrijdag      

  ......                 uren 

Els 

 

zaterdag      

  ......                 uren 

Rik 

 

dinsdag      

  ......                 uren 

Bas 

 

maandag      

  ......                 uren 

 

 

Facultatief: 

 

Wie werkt het langst de hele week? 

 

 

Op welke dag werkt Els het kortste? 

 

 

Wie begint het laatst op dinsdag? 

 

 

Wie werkt vanaf 17.00 uur nog 4 uur op 

vrijdag? 

 

 



© Rekenboog.zml, Klokkijken en tijd, april 2011  74 

 
concept 22. Hoe lang is de winkel nog open? 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3.1 en 3.2.  

De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties. 

 

Leerstofonderdeel 

 

3.1_2.12 eenvoudige berekeningen in de context van de klok 

Doel van de les 

 

Oefenen in het berekenen van tijd. 

Benodigdheden 

 
 

- digitale klok  

- analoge klok 

- werkblad 1 te gebruiken bij introductie en kern 

- voor elk tweetal een werkblad 2 

 

Korte 

samenvatting  

De leerlingen berekenen aan de hand van bordjes met openingstijden 

van een winkel hoeveel tijd ze nog hebben voor sluitingstijd. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Verwerking in tweetallen mits er voldoende digitale en analoge 

klokken zijn. 

 

Activiteiten 

 

 

Introductie: 

Haal voorkennis op van de les over de openingstijden van winkels. 

Doe alsof u de omroepster in een winkel bent, die de klanten 

meedeelt dat de winkel gaat sluiten:  

'Beste klanten, we gaan zo meteen sluiten en wij vragen u te 

vertrekken. Morgen bent u weer welkom'.  

Bespreek met de leerlingen de betekenis hiervan als je nog iets 

dringends had moeten kopen. 

 

Kern: 

Stel dat je nog snel een cadeautje had willen kopen of een boek had 

willen lenen bij de bibliotheek. Je weet niet hoeveel tijd je nog hebt 

om op je gemak even iets te zoeken. Hoe los je dat op?  

Zet de antwoorden op het bord en omcirkel het antwoord dat de 

groep het beste lijkt. Stuur naar een systematische aanpak 

(openingstijden weten, op de klok/het horloge kijken, (globaal) 

berekenen hoeveel tijd je nog hebt). 

 

Verwerking: 

Vertel de leerlingen dat ze in tweetallen een opdracht gaan maken. 

In kolom 1 staat de tijd. In kolom 2 staan de openingstijden. In kolom 

3 schrijven de leerlingen hoeveel minuten ze nog hebben. 

 

Afsluiting: 

Vergelijk de berekeningen of haal er een paar uit die klassikaal 

besproken worden. Vraag de leerlingen naar andere mogelijke 

toepassingen: wanneer moet je nog meer weten hoeveel tijd je nog 

hebt en waarom is dat belangrijk? 

 

Aandachtspunten Klokkijkmethodes kunnen vooraf en na deze les gebruikt worden om 

het berekenen van tijd systematisch te oefenen. 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.lichtreclamegroningen.nl/images/digitale_klok.jpg&imgrefurl=http://www.lichtreclamegroningen.nl/diversen.html&usg=__tfB0vkaLqlCSkkVOoPa7HZZXUm0=&h=100&w=150&sz=12&hl=nl&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=CP8w8zph2WraBM:&tbnh=64&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Ddigitale%2Btijd%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.profile-quist.nl/imagehandler/contentr54image/494/openingstijden.jpg&imgrefurl=http://www.profile-quist.nl/onze-winkel/openingstijden&usg=__OLTQ7GCFTVp-rw2zIDB6AfLT_Zg=&h=329&w=405&sz=113&hl=nl&start=68&um=1&itbs=1&tbnid=DsIUxU95UVIFLM:&tbnh=101&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dopeningstijden%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- haal de dagen uit de opdracht 

- pas de opdrachten aan en maak berekeningen met hele of halve 

uren 

- zet op het bord van links naar rechts de digitale tijden in uren 

en minuten (met streepjes) en laat ze globaal tellen hoeveel 

minuten ze nog hebben  

 

Moeilijker: 

- schat eerst in hoeveel tijd je nodig hebt voor een activiteit en 

laat dan berekenen of je voldoende tijd hebt 

- maak een lijst met openingstijden, waarbij tussen de middag 

ook gesloten wordt 

 

Vervolgactiviteiten 

 

- hoeveel tijd moet ik nog wachten op de bus? 

- als ik om 9 uur op school moet zijn en ik heb 10 minuten nodig 

om te reizen met de fiets, hoe laat moet ik dan vertrekken van 

thuis? 

- aanvangstijd van een film en het vooraf nog kopen van een 

kaartje 

 

Software www.schoolbordportaal.nl 

www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/10026/toepassingen_rekenweb.html 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nautabloemen.nl/images/openingstijden.gif&imgrefurl=http://www.nautabloemen.nl/index.php%3Fpage%3Dopeningstijden&usg=__ROil0c_vx--QytD731NknAE00-4=&h=650&w=550&sz=50&hl=nl&start=58&um=1&itbs=1&tbnid=jN3rWIbm5cIFoM:&tbnh=137&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dopeningstijden%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://kassa.vara.nl/uploads/tx_varakassamedia/2033855.jpg&imgrefurl=http://kassa.vara.nl/tv/uitzendingpagina/aflevering/kassa-38c850aeb6/&usg=__5QhqWEQ_bg1u_ZfFFehw5fOFIlA=&h=117&w=195&sz=12&hl=nl&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=7fQNHGts6G1i6M:&tbnh=62&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dkassa%2Bbioscoop%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.schoolbordportaal.nl/
http://www.onderwijsmenu.nl/leerwereld6.mht
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Werkblad 1 Hoeveel tijd heb ik nog om te winkelen? 
 

 

Maandag 17.30 uur 

 

 

 

ik heb nog: 

 

 

 

...................minuten 

 

Zaterdag 16.45 uur 
 

 

 

ik heb nog: 

 

 

 

...................minuten 

 

Donderdag 17.55 uur 

 

 

 

ik heb nog: 

 

 

 

...................minuten 

 

Vrijdag 20.10 uur 

 

 

 

ik heb nog: 

 

 

 

...................minuten 

 

Zaterdag 16.40 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ik heb nog: 

 

 

 

...................minuten 

 


