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Een hoek heeft 

altijd 2 benen.

hoekpunt

hoek

A

B

O

lijn

a

b

 a

b

a 
b

a
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 120 PUNTEN, LIJNEN EN VLAKKEN

 A het punt A

een rechte lijn

de rechte a

een kromme 

lijn of

een kromme

een gebroken 

A het lijnstuk

[AB]
B snijdende 

rechten

evenwijdige 

rechten

a // b

loodrecht 

snijdende 

rechten

a ⊥ b

een plat 

oppervlak 

of een vlak

een gebogen

oppervlak

 121 HOEKBEGRIP

De hoek AÔB

benen
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zijde

hoek
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Een rechte hoek
is juist 90°.

Een scherpe hoek is 

kleiner dan 90°.

Een stompe hoek is 

groter dan 90°.

 122 VLAKKE FIGUREN: VEELHOEKEN EN NIET-VEELHOEKEN

vlakke figuren

veelhoeken

driehoeken

vierhoeken

vijfhoeken

andere

niet-veelhoeken

Een veelhoek is begrensd door enkel rechte lijnen.

Gebruik de juiste

woorden!

91

overstaande zijden

overstaande zijden
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diagonalen

overstaande hoeken

 123 REGELMATIGE VEELHOEKEN

Een regelmatige driehoek is een 

gelijkzijdige driehoek.

Een regelmatige vierhoek is een 

vierkant.

een regelmatige vijfhoek een regelmatige zeshoek

In een regelmatige 

veelhoek zijn:

- alle hoeken even groot.

- alle zijden even lang.
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 124 VIERHOEKEN: INDELING
een vierhoek met 

vier gelijke zijden en 

vier rechte hoeken

een vierhoek met 

vier gelijke zijden
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een vierhoek met 

twee paar evenwijdige 

zijden 

een vierhoek met 

minstens één paar 
evenwijdige zijden

een veelhoek 

met 4 hoeken en 

4 zijden

een vierhoek 

met vier rechte 

hoeken

93

Weet je dit ook?
• Een parallellogram is ook een trapezium.

• Een rechthoek is ook een parallellogram 

én een trapezium.

• Een ruit is ook een parallellogram én een 

trapezium.

• Een vierkant is ook een rechthoek én een 

ruit én een parallellogram én een trapezium.

vierkant

rechthoek ruit

parallellogram

trapezium

vierhoek
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 125 VIERHOEKEN TEKENEN

De geodriehoek

rechte hoek richtlijn

evenwijdige 

hulplijnen

tekenzijde

Vraag je telkens af:

1 Welke vierhoek moet ik tekenen?

2 Aan welke voorwaarden moet die voldoen?

3 Hoe hanteer ik mijn geodriehoek op de 

passende manier?

 Evenwijdigen tekenen met de geodriehoek: zie nr. 134.

 Loodrechten tekenen met de geodriehoek: zie nr. 134.

 126 DIAGONALEN

Een diagonaal in een veelhoek is een lijnstuk dat twee niet-opeenvolgende 

hoekpunten verbindt.

Een vierhoek heeft altijd 2 diagonalen.

een diagonaal

94
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...

)

De diagonalen van een snijden 

elkaar 

loodrecht.

halveren 

elkaar.

zijn even 

lang.

vierkant

altijd altijd altijd

rechthoek (die geen vierkant is)

nooit altijd altijd

ruit (die geen vierkant is)

altijd altijd nooit

parallellogram (dat geen ruit en 

geen rechthoek is)

nooit altijd nooit

trapezium (dat geen 

parallellogram is)

soms nooit soms

vierhoek (die geen trapezium is

soms nooit soms

95
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 127 DRIEHOEKEN: INDELING

a Indeling volgens de hoeken

rechthoekige scherphoekige stomphoekige 

driehoek driehoek driehoek

2 sche

1 re
rp

c
e 

ht
h

e 
o

h
e

o
ke

e
n 

k
en 3 scherpe hoeken 2 sch

1 s
e

t
r

o
pe

m
 h

p
o

e 
e

h
ke

o
n

e
 

k
en

b Indeling volgens de zijden

gelijkbenige

driehoek

gelijkzijdige

driehoek

ongelijkbenige 

driehoek

Twee zijden zijn 

even lang.

Alle zijden zijn 

even lang.

Er zijn geen even 
lange zijden.

96
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c Indeling volgens de hoeken en de zijden

stomphoekige 
driehoek 

rechthoekige 
driehoek 

scherphoekige 
driehoek

ongelijkbenige

driehoek

gelijkbenige

driehoek

gelijkzijdige

driehoek

 128 DRIEHOEKEN TEKENEN

Teken een stompe, een

rechte of een scherpe

hoek. 

Zo heb je al twee zijden

van de driehoek.

stompe hoek rechte hoek scherpe hoek

Voor een gelijkbenige driehoek maak je beide zijden even lang.

Teken de derde zijde.

Voor een gelijkzijdige driehoek: zie nr. 129.

97
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 129 REGELMATIGE VEELHOEKEN CONSTRUEREN

a Een regelmatige driehoek (een scherphoekige, gelijkzijdige driehoek)

• Teken de basis van de driehoek.

• Duid het midden van de basis aan.

• Teken in het midden van de basis een 

loodrechte lijn.

• Trek beide benen vanuit de loodlijn naar 

het begin- en het eindpunt van de basis.

• Zorg ervoor dat de benen even lang zijn 

als de basis.

b Een regelmatige vierhoek (een vierkant): zie nr. 125.

 130 DE CIRKEL

straal (r)

diameter (d)

middelpunt A

98
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 131 LICHAMEN (RUIMTEFIGUREN)

a Enkele veelvlakken

kubus 

piramide

balk

b Enkele niet-veelvlakken

 omwentelingslichamen

bol  cilinder kegel

niet-omwentelingslichamen

99
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c  Ontwikkeling, ontvouwing, ontplooiing of netwerk 
 van enkele ruimtefiguren

kubus 

balk

cilinder

piramide

kegel

100
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a

b

a a

a a

P P
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 132 EVENWIJDIGHEID

Evenwijdige rechten hebben geen gemeenschappelijke punten.

Re

W

c

e 

h

n

te

ot

 

e

a i

re

s

n

 

:

e

 a

ve

 //

n

 b

w

.

ijdig met rechte b.

 133 LOODRECHTE STAND

De rechten a en b snijden elkaar loodrecht.

Rechte a staat loodrecht op rechte b.

We noteren: a ⊥ b. 

 134 EVENWIJDIGEN EN LOODRECHTEN TEKENEN MET 
  DE GEODRIEHOEK

a Een evenwijdige aan een rechte tekenen door een punt P

P P

 Leg de geodriehoek zo dat een hulplijn samenvalt met de rechte a.

 Zorg ervoor dat de tekenzijde op dezelfde hoogte komt als punt P.

 Teken nu een evenwijdige rechte met de rechte a door het punt P. 

b Een loodlijn op een rechte tekenen door een punt P

101

 Leg de geodriehoek zo dat de richtlijn samenvalt met de rechte a.

 Zorg ervoor dat de tekenzijde door het punt P loopt.

 Teken nu een loodlijn loodrecht op de rechte a door het punt P.
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A’
A’

B’

A

B

a

A A’

B

C C’
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 135 SPIEGELINGEN

Vouw de figuur op 

de spiegelas en 

je merkt dat de 

helften elkaar 

bedekken.

Een spiegeling onderzoek je op 5 eigenschappen:

Vorm De vorm blijft gelijk.

Oriëntatie De oriëntatie verandert (links wordt rechts). 

Loodrecht Er wordt loodrecht op de spiegelas gespiegeld.

Grootte De grootte blijft gelijk.

Afstand De afstand tot de spiegelas blijft gelijk.

 136 SPIEGELINGEN TEKENEN 

a Een punt spiegelen

A

Leg je geodriehoek met de richtlijn op 

de spiegelas. (Loodrecht spiegelen!)

Meet de afstand en plaats het 

gespiegelde punt op dezelfde afstand

van de spiegelas.

b Een lijnstuk spiegelen

Spiegel de punten A en B. 

Benoem de spiegelpunten: A’ en 

Verbind A’ en B’.

c Een figuur spiegelen

Spiegel elkB’  hoekpunt.

Verbind de punten tot een volledige 

figuur.

102
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 137 SYMMETRIE

Symmetrie merk je 

 overal om je heen op. 

Gebouwen zijn vaak 

symmetrisch: de ene 

helft is het spiegelbeeld 

van de andere. 

We ervaren symmetrie 

als mooi. 

Het wordt dan ook 

in vele kunstvormen 

gebruikt.

foto van Palais 

de Chaillot, 

Parijs

 138 SYMMETRIEASSEN

Een symmetrieas verdeelt een vlakke figuur in twee delen die elkaars spiegel-

beeld zijn. 

0 symmetrieassen 1 symmetrieas

Een rechthoek die geen vierkant is,

heeft 2 symmetrieassen.

Een gelijkzijdige driehoek heeft 

3 symmetrieassen.

Een vierkant heeft 4 symmetrieassen. Deze veelhoek heeft 

4 symmetrieassen.

103
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Een regelmatige vijfhoek heeft 

5 symmetrieassen.

Een cirkel heeft een oneindig aantal 

symmetrieassen.

 139 KNIPFIGUREN

Uit een gevouwen blad kun je een figuur wegknippen. 

Het resultaat is o.a. afhankelijk van:

• het aantal keer dat het blad gevouwen is;

• de plaats waar je de figuur wegknipt;

• de manier waarop het blad gevouwen is (bv. harmonica).

dubbel gevouwen knipresultaat:

in vier gevouwen knipresultaat:

als harmonica gevouwen knipresultaat:

104
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 140 GELIJKVORMIGHEID

Wij hebben dezelfde vorm, 

maar niet dezelfde grootte.

We zijn !gelijkvormig

Wij hebben niet 

dezelfde vorm.

 141 GELIJKVORMIGE FIGUREN TEKENEN

Bij het tekenen van gelijkvormige figuren let je erop dat:

• de vorm gelijk is; 

• de overeenkomstige hoeken even groot zijn;

• de verhouding tussen overeenkomstige afmetingen gelijk blijft.

105
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 142 VERVORMINGEN

 143 TRANSFORMATIES

Spiegelen, verschuiven en draaien zijn voorbeelden van 

transformaties. In het secundair leer je daar veel meer 

over. 

In een blokkenspel maak je veelvuldig gebruik van 

 verschuiven en draaien.

 144 PATRONEN

Een patroon is een kenmerk dat zich regelmatig herhaalt.

In figuren kun je patronen herkennen. 

Kleur, vorm, grootte ... kunnen een bepalende rol spelen.

106
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 145 PLAATSBESCHRIJVING: WINDSTREKEN EN TUSSENWIND-
  STREKEN

N

W

NNW O

ZW ZO

O

 146 PLAATSBESCHRIJVING: ORIËNTATIE OP EEN KAART 

 gemeentehuis

 kerk

 postkantoor

 school

Ik vertrek aan 

het gemeentehuis. 

Ik ga in noordelijke richting. 

Ik passeer aan het 

postkantoor en sla rechtsaf. 

Dan neem ik de tweede 

straat rechts. Daar woont 

mijn beste vriend.
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Rik
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 147 PLAATSBESCHRIJVING: COÖRDINATEN

De vuurtoren heeft als coördinaten 

(7,4).

De oranje boot bevindt zich op het 

punt (4,3).

De coördinaten van de groene boot 

zijn (2,2).

De vuurtoren heeft als coördinaten 

(G,5).

De oranje boot bevindt zich in het 

vak (D,4).

De coördinaten van de groene boot 

zijn (B,3).

5

4

3

2

1

 1 2 3 4 5 6 7

5

4

3

2

1

 A B C D E F G

Bij coördinaten noteer je eerst het getal of de letter van de horizontale as.

 148 ZICH MENTAAL VERPLAATSEN IN DE RUIMTE

Afhankelijk van waar je staat, zie je de dingen anders.

 

Arne ziet eerst het standbeeld, dan 

de vijver en daarachter Rik.

Rik ziet eerst de vijver, 

dan het standbeeld en 

daarachter Arne.

108
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 149 CONSTRUCTIES

1 2 4 3

1 2 3 3

1 2 2

1 1

bvoor ovenaanzicht grondplan

vooraanzicht  zijaanzicht links  zijaanzicht rechts

 150 STIJGINGSPERCENTAGE

Op honderd meter stijgt de weg 10 meter.

Na 2,5 km (2 500 m) is de weg dus 250 meter gestegen.

1 000 m

10%

500 m

0 m

0 m 500 m 1 000 m 1 500 m 2 000 m 2 500 m
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Dieter
Pieter

Eefje
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 151 KIJKLIJNEN OP EEN SCHETS OF FOTO

Een kijklijn is een rechte die vanuit de ogen vertrekt en die de kijkrichting 

aangeeft.

Door middel van kijklijnen kun je bepalen wat iemand al dan niet kan zien.

 152 KIJKLIJNEN OP EEN PLAN OF PLATTEGROND

Op de plattegrond kun je met kijklijnen aanduiden wat voor Eefje zichtbaar is en 

wat niet. 

Wat blauw is, kan Eefje niet zien. Wat groen is, ziet ze wel.

Zo kan Eefje Pieter op de bank zien zitten, maar Dieter ziet ze niet.

110
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 153 SCHADUWEN: SCHADUWBEELDEN

Leuke schaduwen!

 

Hoe dichter de lichtbron bij een voorwerp staat, hoe groter de schaduw word

De lengte van een schaduw 

hangt af van de hoogte van de 

lichtbron. Hoe hoger de licht-

bron, hoe korter de schaduw.

Ook de grootte van het voor-

werp bepaalt mee de lengte 

van de schaduw. 

Hoe hoger het voorwerp, hoe 

langer de schaduw.

Hoe hoog is het gebouw?

Meet de lengte van de schaduw en vergelijk die met de hoogte en 

de schaduwlengte van een stok.

x 4

“
 hoogte 1 m 4 m

 schaduw 0,8 m 3,2 m

“
x 4

kij

Waar staat de lichtbron?

De lichtbron bevindt zich

in het snijpunt van de 

klijnen.  

111
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HET STAPPENPLAN

Wat moet ik doen? Hoe ga ik het doen?

Ik doe mijn werk.
Ben ik klaar?

Wat vind ik ervan?

112
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