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DEZE WORKSHOP

vHoe en waarom

vVoorbeelden

vZelf aan de slag



HAAGS MONTESSORI LYCEUM

vOverstappen van veel toetsen naar:

v1 toets per periode (4 per jaar)

v1 bewijs per periode (4 per jaar)

vBEWIJS: Andere manier van toetsen waarbij leerling zijn kennis 

en vaardigheden bewijst

vOngeveer 1 week, 6 uur per leerling



WAT KUN JE MET EXCEL?

vGegevens ordenenen

vTabellen maken

vRekenen aan en met tabellen

vGrafieken tekenen
oLijn grafiek
oStaafdiagram
oCirkeldiagram
oTrendlijn vinden

vStatitsche toetsen uitvoeren



VAN DOEL NAAR BEWIJS / OPDRACHT

Klas 1: Gegevens verwerken in relevante grafieken.

Klas 2: Gegevens verwerken in relevante grafieken. Gegevens vergelijken.

Klas 3: Procenten rekenen, formules maken. Misleidende grafieken tekenen.

Opdrachten door andere college’s gemaakt. Groot verschil in vormgeving, dwang en 
steun/hulp van de opdrachten.



KLAS 1

DOEL: Gegevens verwerken in relevante grafieken. Grafieken kunnen tekenen. 

OPDRACHT:

v Onderzoekje doen. 

v Klein verslag adv kant en klare lay-out en stappen

v Excel mag, hoeft niet

v Geen uitleg programma



KLAS 1



KLAS 1

Voordeel

vJe moet met de leerlingen praten over 
de stof

vVeel hulp van ouders

vDoor lay-out eerste kennis making met 
onderzoek doen

Nadeel

vTe veel ruimte voor gekke vragen.

vInhoudlijk niet juist

vGeen hulp vooraf voor excel

vGroot verschil in eindresultaat



KLAS 2

DOEL: Gegevens verwerken, grafieken tekenen en interperteren.

OPDRACHT: 

vVoer klein onderzoekje uit. Gebruik excel. 

vVoorbeeld van hoe te werken met EXCEL (kookboek)

vHeel gericht een stappenplan om grafiek te maken

vMeer vanuit programma leren kennen.



KLAS 2

Voordeel

Iedereen hetzelfde

Kijkt snel na

Nadeel

Weinig eigen inbreng



KLAS 3

DOEL: Grafieken manupuleren

OPDRACHT: 

vZoek voorbeeld Plaatje op internet

vVoer zelf uit



KLAS 3



KLAS 3 (SAIMI 3D)

Zelf plaatjes gevonden op internet.

Daarna namaken in Excel





KLAS 3

Voordeel Nadeel



HULP? GEWOON OP YOUTUBE!



TIP

vBegin gewoon (klein)

vGeef youtube link als hulp

vLaat leerlingen elkaar beoordelen



ZELF AAN DE SLAG

Wees de leerling

Voer een opdracht van mij uit.

Wees de docent

Start met het maken van je eigen opdracht

DOEL:

OPDRACHT:



EXTRA KOOKBOEK VERSIE

vKlik op  printscreen

vPlak je printscreen in bv Paint 

vKnip en plak het stuk je wat je wilt hebben.

vPlak in je opdracht



EXTRA KLAS 3

Opdracht: Duinen

De duinen bevatten relatief veel kalk, doordat er veel resten van schelpen e.d. in zitten. Door regen spoelt de 
kalk langzaam uit: het wordt door het water meegenomen en verdwijnt. Dat is de reden dat er in primaire 
duinen (net gevormd, dicht bij de kust) meer kalk zit dan in secundaire duinen (ouder, verder van de kust af). 

Het kalkgehalte van het topzand kan variëren van 0,5% tot 10%. In Meijendel hangt dit vooral af van de 
afstand tot de zee. De duinen zijn ongeveer 3 km breed. 

Basis

Een leerling doet onderzoek naar de duinen. De leerling loopt van de binnenste naar de buitenste duinrand (3 
km) en om de 100m neemt hij zand mee om het kalkgehalte te bepalen. Het blijkt inderdaad zo te zijn dat er 
een lineair verband zit tussen de afstand en het kalkgehalte. Het kalkgehalte loopt van 8% bij het begin van 
de 3 km naar 2% aan het eind.

Maak met excel een tabel met in kolom A de plaatsen waar de bioloog zand meeneemt in meters (dus 0, 100, 
200 etc) en in kolom B de kalkgehaltes. Het kalkgehalte bereken je zelf met excel met een formule die je zelf 
opstelt. Die formule zet je in kolom B, en je gebruikt steeds het gegeven uit de kolom A. Voorbeeld:


