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1VWO Hoofdstuk 5 :Lijnen en hoeken

Student Name: _________________________________________     Date: ___________________

Items
Ik moet aan de bak!

(1 Point)

Ik ben er bijna

(2 Points)

Dit kan ik!

(3 Points)

Begrippenboekje

Score = points x 3.0

Nog niet alle begrippen staan er in. Alle begrippen staan er in, maar nog niet alle

voorbeelden of alle notaties.

Het begrippenboekje is volledig met bij ieder begrip

ook een voorbeeld (tekening waar mogelijk) en hoe de

juiste notatie er uit ziet.

5.1a) Ik kan evenwijdige lijnen tekenen met behulp

van mijn geodriehoek.

Ik schat nog een beetje in wanneer lijnen evenwijdig

zijn, ik heb niet perse een een geo nodig.

Als de evenwijdige lijn precies samenvalt met een

hulplijn op de geo gaat het goed.

Als de evenwijdige lijn niet samen valt met een hulp

lijn op mijn geo of verder weg ligt, dan gaat het nog

steeds goed.

5.1b) Ik kan loodrechte lijnen tekenen met behulp van

mijn geodriehoek.

Ik teken ongeveer loodrecht, dat schat ik zo in. ... Ik teken loodrecht met behulp van de nullijn op mijn

geodriehoek.

5.2a) Ik kan een afstand van een punt tot een lijn (of

lijnstuk) meten.

Ik teken meestal nog naar vanaf het punt naar het

begin (of einde) van de getekende lijn.

Ik schat in wat ongeveer loodrecht is, maar het is dan

net niet goed.

Ik leg de nullijn op de gegeven lijn en schuif dan de

geo tot ik bij het punt uitkom. Dan teken ik netjes de

loodrechte lijn.

5.2b) Ik kan een nette cirkel tekenen met mijn passer. Mijn cirkels zijn nog niet altijd netjes rond. Ik houd mijn

passer waarschijnlijk nog te veel bij de benen van de

passer vast waardoor ik de straal verklein tijdens het

tekenen.

Ik houd de passer wel goed vast maar de hele draai

netjes maken vind ik nog wel wat lastig.

Mijn cirkels zijn mooi en netjes rond.

5.4a) Ik kan hoeken meten met mijn geodriehoek. Ik kan scherpe hoeken tot en met 90 graden goed

meten. Ook als de hoek wat gedraaid getekend is.

Ik kan stompe hoeken tot en met 180 graden goed

meten. Ook als de hoek wat gedraaid getekend is.

Ik kan stompe hoeken tussen de 180 en 360 graden

goed meten. Ook als de hoek wat gedraaid getekend

is.

5.5a) Ik kan hoeken tekenen met mijn geodriehoek. Ik kan scherpe hoeken tot en met 90 graden goed

tekenen.

Ik kan stompe hoeken tot en met 180 graden goed

tekenen.

Ik kan stompe hoeken tussen de 180 en 360 graden

goed tekenen.

5.6a) Ik kan vragen over afstanden beantwoorden,

gebruik makend van de theorie over afstanden uit dit

hoofdstuk.

Als in de opdracht duidelijk is wat ik moet meten en

tekenen dan lukt dit.

Als er tips in de opgaven bij staan dan lukt dit. Ik kan zelf goed inschatten of ik de passer nodig heb,

loodrecht moet meten of juiste de evenwijdige afstand

moet gebruiken om de vraag op te lossen.
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Algemeen: Ik meet nauwkeurig, teken netjes met

geodriehoek en vergeet niets bij mijn tekeningen te

schrijven.

Ik teken zo snel mogelijk, daardoor is het niet altijd

netjes. Ik teken ook nog wel eens met pen.

Ik teken wel met passen en geodriehoek + potlood,

maar vergeet nog wel eens de rest van de tekening

netjes af te maken.

Ik teken met passen, geodriehoek +potlood, en ik zet

ook alle symbolen voor evenwijdig, loodrecht, boogjes

in de hoeken, Hoofdletters voor punten en kleine

letters bij lijn(stukken) er netjes bij.

Alles wat ik in dit hoofdstuk geleerd heb kan ik door

elkaar in opgaven oplossen.

De losse onderwerpen kan ik berekenen. Als ze nog een beetje lijken op de opgaven uit het

boek lukt het me nog.

Het maakt mij niet uit, al combineer je alles wat ik in

dit hoofdstuk geleerd heb in één opgave, dan los ik

die opgave nog steeds netjes op.

I: Inzicht vragen Ik vind de basis nog lastig, dus dut lukt nog niet. Dit lukt me af en toe. Dit lukt me bijna altijd.

Nakijken Nakijken: dat doe ik nooit. Nakijken, ja met het antwoord boekje en met andere

kleur pen verbeter ik mijn fout in het juiste antwoord.

Nakijken, ja met het uitwerkingen boekje en met

andere kleur pen. Ik zoek naar mijn fout en zorg ik dat

ik die begrijp zodat ik deze fout niet nog een keer

maak.
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