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REK1  
introductie i.v.m. Rekenen 3F-toets 

 
Met behulp van Startrekenen 3F en voor zover nodig de rekenmachine 
 Gebruik zo veel mogelijk de rekenmachine van je computer uit het 

menu “Bureau-accessoires” die lijkt het meest op de rekenmachine  
 bij het landelijke examen. 

Het dagelijkse lesschema: 
1. de som van de dag 
2. huiswerk voor vandaag bespreken 
3. problemen / vragen over nieuwe huiswerk 
4. nieuwe huiswerk maken 
 

Huiswerkplanning    Startrekenen  3F 
 
serie huiswerk      aantekeningen / voorbeelden 

1 introductie      

  PPT introductie rekenen 3F; demo website met tafeldiploma1 
2 tafeldiploma1 halen (zie website ; hoofdrekenen;  

 zie rode kader: PrtScr plakken in Word-document; mailen) 

   som van de dag;  

   reader blz 2;        +  en  -  onder elkaar; zonder RM;  

   samen voorbeelden reader blz. 3, 4, 5 

3 plusdiploma2 halen   reader blz 3, 4, 5  maken    

(hoofdrekenen; PrtScr plakken in Word-document; mailen) 

   som van de dag;        x onder elkaar, zonder RM;  

   samen voorbeelden reader blz. 6, 7, 8, 9 

4 reader blz. 6, 7, 8, 9  mindiploma3 halen 

 (hoofdrekenen; PrtScr plakken in Word-document; mailen) 

   som van de dag;  staartdeling , zonder RM; 

   uitleg reader blz. 10, 11, 12, 13, 14 

 

 
 
5 reader blz. 10, 11, 12, 13, 14    

 deeldiploma2 halen (hoofdrekenen; PrtScr in Word; mailen) 

  som van de dag; breuken; rekenvolgorde; afronden 

  uitleg reader blz. 15, 16, 17, 18 

6 reader blz. 15, 16, 17, 18 

 kommadiploma3 halen (hoofdrekenen; PrtScr  Word; mailen) 

  som van de dag; procenten;  

  uitleg reader blz 19, 20, 21, 22 

7 reader blz. 19, 20, 21, 22 

      som van de dag;  

      uitleg lengte, oppervlakte, inhoud; reader blz 23,24,25,26,27 

8 reader blz 23, 24, 25, 26, 27; herhalen 

 
Toets:  rekenen  3F  120 minuten 

  succes bij de toets 
Zie ook: 

 www.rekenenparaat.nl 

 

 

 

 

 

Diploma gehaald: 
Druk op <PrtScr> 
Ga naar Word 
Plak de PrintScr 
Opslaan als: “klas-naam-diploma.docx” 
Mail naar: HoT@hoornbeeck.nl 

http://www.rekenenparaat.nl/

