
rekenen 
Op een onbewoond eiland

voorbereidingstijd
15 minuten
Lestijd
ca. 45-60 minuten 

lesdoel
De leerlingen kunnen het resultaat van een me-
ting benoemen in breukentaal en tonen op een 
breukenstrook.
Kerndoel 23: De leerlingen leren wiskundetaal 
gebruiken.
Kerndoel 24: De leerlingen leren praktische en 
formele rekenwiskundige problemen op te los-
sen en redeneringen helder weer te geven.
Kerndoel 25: De leerlingen leren aanpakken bij 
het oplossen van rekenwiskundeproblemen te 
onderbouwen en leren oplossingen te beoorde-
len.
Kerndoel 26: De leerlingen leren structuur en 
samenhang van breuken, doorzien en er in 
praktische situaties mee te rekenen.

Inhoud
Voorbereiding 
De leerlingen moeten breuken als deel van 
een geheel kunnen benoemen, bijv. 2/3 kunnen 
herkennen als twee stukjes van de drie. Overige 
voorbereiding: stroken snijden, evt. werkblad 
kopiëren. 

Inleiding 
Start in de klas of buiten. 

• Waar zou jij graag een keer naartoe gaan op 
vakantie? (Als leerlingen ‘een onbewoond ei-
land’ zeggen ga je daarop door, anders noem 
je het zelf: ‘Ik zou heel graag een keer naar 
een onbewoond eiland willen gaan.’)

• Op een onbewoond eiland zijn geen linialen. 
Toch moet je soms meten. Hoe kun je dat 
doen? (Bijvoorbeeld met palmbladeren!)

• Als voorbereiding op de (herfst/krokus/mei/
zomer-) vakantie, oefenen we dat vandaag!

• Even oefenen in de klas: kun jij je potlood of 
gum meten met een palmblad? (individueel) 
Keuze: laat de leerlingen zelf bedenken hoe ze 
het ‘palmblad’ (=strook) kunnen gebruiken of 
doe voor hoe je een palmblad kunt ver delen 
door het in stukken te vouwen.  
Let op: knip de palmbladeren niet! Het hele 
blad is dan niet meer zichtbaar.

• Klassengesprek over de aanpak, het benoe-
men van stukjes en redeneren: hoe kom je 
bijvoorbeeld tot vijf achtste, hoe benoem je 
het resultaat (vijf van de acht stukken)?  
Twee mogelijke aanpakken van leerlingen: 

 •   Een potlood afpassen en vervolgens een 
verdeling zoeken bij de verhouding.

 •   Eerst het palmblad in stukken verdelen en 
dan het potlood meten.

Extra uitdaging: samengestelde breuken, bij-
voorbeeld 2¼ = twee hele palmbladeren  
en één stukje van een blad dat in vieren is ver-
deeld.

Merlijn Scheperboer

Benodigde materialen
• Stroken A-4 (in de lengte)
• Evt. werkblad ‘Op een onbewoond eiland’ 

(zie bijlage).
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Aan de slag 
Zorg dat de grenzen van het ‘onbewoonde ei-
land’ voor de leerlingen duidelijk zijn!

• De leerlingen meten buiten in twee- of drietal-
len voorwerpen op met hun palmblad. Belang-
rijk: alle groepsleden moeten de oplossing 
begrijpen en kunnen uitleggen!  
Mogelijke vervolgvragen (gedifferentieerd 
naar de taxonomie van Bloom), te geven tij-
dens feedback aan groepjes apart:

    a. Kun je iets vinden dat ¼ of ½ strook lang is? 
(toepassen)

    b. Kun je iets vinden dat meer dan 1 palmblad 
lang is? Hoe meet je dat? (toepassen)

    c. Wat zijn voor- en nadelen van het meten 
met een palmblad? (evalueren)

    d. Kun je een oplossing bedenken voor de 
nadelen, een oplossing die mensen op een 
onbewoond eiland kunnen gebruiken?  
(creëren)

• Als enkele leerlingen hun liniaal hebben over-
genomen op hun palmblad, daag ze dan uit 
om die verdeling te gebruiken om de breuken 
te benoemen, bijv. 5/30.

Reflectie
Buiten in een grote kring.

• Enkele groepjes (laat de leerlingen liefst zelf 
aangeven wie wil) presenteren een oplossing. 
Ze demonstreren en leggen uit hoe ze een 
voorwerp met een palmblad gemeten hebben 
(zie lesdoel). De andere leerlingen stellen  
vragen. Het is de bedoeling dat er een 
klassen gesprek ontstaat, tussen de leer lingen 
onderling, waarbij de leerkracht zoveel moge-
lijk op de achtergrond blijft. De focus van dit 
gesprek is de redenering van de leerlingen. 
Grijp kansen om het gesprek te richten op 
‘big ideas’: bijvoorbeeld inzicht in gelijkwaar-
digheid van breuken, verfijning (ongeveer ⅛ 
of precies 5/32), samengestelde breuken. Dit 
gaat buiten het lesdoel om, maar vergroot het 
inzicht van de leerlingen enorm.

Een steen is ¾ palmblad lang.

Presenteren: een pen is een half palmblad lang.
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Bijlage 1: Meten op een onbewoond eiland

Meet met een palmblad.

Wat meet je? Hoe lang is het in breukentaal?

Een gum  . . . . . . . . . . . . . . . .  palmblad

Een pen of potlood

Een grasspriet

 . . . . . . . . . . . . . . . .  (vul zelf in)
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