
Inleiding	
In	de	derde	klas	maken	de	leerlingen	een	praktische	opdracht	wiskunde.	Dit	is	een	
verplicht	onderdeel	van	het	schoolexamen.	Een	leerling	die	geen	praktische	opdracht	
maakt	en/of	geen	verslag	inlevert,	kan	geen	eindcijfer	krijgen	voor	het	vak	wiskunde	en	
heeft	zodoende	een	incomplete	cijferlijst.	Daarmee	is	bevordering	naar	de	vierde	klas	
uitgesloten.	Inleveren	van	een	verslag	is	dus	absoluut	noodzakelijk.	
	
Inleveren:	uiterlijk	19	december	2019	voor	12:00	uur	bij	de	docent.	
	
Praktische	opdracht	“Statistiek”	
	
Opdracht 1  (15 punten)  
 
a) Maak een samenvatting van paragraaf 4.2, gebruik je eigen woorden. 

 Leg ook uit wat het gemiddelde en gewogen gemiddelde inhoudt 
 
b) Maak je eigen opdrachten (van elk minimaal 1) over: 

 
- gemiddelde, 
- gewogen gemiddelde 
- gemiddelde uit frequentietabel 
	

c)  Werk deze opdrachten uit	
	
Opdracht 2 (30 punten) 
a) Maak een samenvatting paragraaf 4.3, gebruik eigen woorden	

Leg uit wat modus en mediaan betekent.	
	
b) Maak je eigen opdracht (van elk 2) over: 
  - modus, 
 - mediaan	
	
c) Werk deze opdrachten uit.	
	
d)	Maak	een	staafdiagram.	

Voorbeelden:	
a)onderzoek	eerst	bij	ongeveer	25	leerlingen	van	de	3e	klas	hoeveel	zakgeld	zij	
per	week	krijgen.	
b)	onderzoek	eerst	bij	ongeveer	25	leerlingen	van	de	3e	klas	hoeveel	uur	per	
week	zij	aan	huiswerk	(buiten	school)	besteden.	
c)	onderzoek	welke	merk	auto’s	in	de	Tattistraat	staan.	
d)	eigen	onderwerp	kiezen	en	onderzoeken.	

	
e)	 1)	Wat	is	de	hoogste	frequentie	in	jouw	staafdiagram	van	de	vorige	opdracht.	
	 2)	Wat	is	de	modus	in	jouw	staafdiagram	van	de	vorige	opdracht.	
	 3)	Wat	is	de	mediaan	in	jouw	staafdiagram	van	de	vorige	opdracht.	



	
	

Opdracht 3 (20 punten)   
 
a) boxplot 

a1) Maak de opdrachten 39 en 41 
 
  a2) Maak je eigen boxplot. Schrijf hierbij een passende verhaal. 
 
 b) diagrammen lezen 

 Maak de opdrachten 44 en 45 
 

Opdracht 4 (15 punten) 
 
 Samengestelde diagrammen. 

a) Maak de opdracht 52 en 53. 
b) Maak je eigen samengestelde diagram met een passend verhaal. 

 
 
Je	verslag	moet	netjes	getypt	in	een	map	worden	ingeleverd	en	dient	de	volgende	
onderdelen	te	bevatten:	

- Voorpagina	
- Inleiding		
- Uitwerking	Opdracht	1	t/m	4	
- Ervaringsverslag		
- Logboek	(iedere	les	afgetekend	door	de	docent)	(10 punten)	

	
Schrijven van de inleiding (5 punten):  
Bij het schrijven van je inleiding moet je denken aan: 
-Wat is Statistiek 
-Wat is het doel van deze opdracht 
-Waar gebruik je het voor 
-Is het een interessant onderwerp 
 
Schrijven van het ervaringsverslag (5 punten):  
Bij het schrijven van je ervaringsverslag moet je denken aan: 
-Wat je hebt geleerd 
-Wat heb je meegemaakt  
-Wat vond je leuk en wat vond je niet leuk 
	
OPMERKINGEN:	
-Let op! Niet optijd inleveren is 1,0 
-Totaal 100 punten 
 



Werkschema tijdens de lessen: 
02-12 t/m 06-12  Les 1 : Groepen vormen en maken: 

opdracht 1 a-b-c en begin met opdracht 2 
Huiswerk: opdr. 2d onderzoek voor staafdiagram 

 
    Les 2: Afmaken opdracht 2 

Je huiswerk moet in orde zijn, anders kun je de 
staafdiagram van opdracht 2 niet maken 
 

09-12 t/m 13-12  Les 3 : Maken opdracht 3 en start opdr. 4 
 
    Les 4 :  Maken inleiding en ervaringsverslag 
 
16-12 t/m 19-12  Les 5/6 : Verslag opmaken en inleveren 
 
 
LOGBOEK	(10	punten)	klas							:	Praktische	opdracht	“Statistiek”	
	 Datum	 Gemaakt:	 Door	wie	

	(naam)	
Paraaf	
docent	
	

Les	1	 01-12-2019	
	

Opdracht 1 
- a. Samenvatting par. 4.2 
- b. eigen opdrachten maken 
- c. opdrachten uitgewerkt 
- Start opdracht 2 
Huiswerk: onderzoek doen voor staafdiagram 
  

	 	

	 	  	 	
Les	2	 	 Opdracht 2 

-a. Samenvatting par. 4.3 (modus mediaan) 
-b. Eigen opdrachten modus mediaan 
-c. opdrachten uitgewerkt 
-d/e staafdiagram gemaakt 
- huiswerk: opdr. 2 is af en begin opdr. 3. 

	 	

	 	 	 	 	
Les	3	 	 Opdracht 3 boxplot 

-a1 opdrachten 39 en 41 gemaakt 
-a2 eigen boxplot gemaakt + verhaal 
 
-b diagrammen lezen 
opdrachten 44 en 45 gemaakt 
Start opdracht 4 Samengestelde diagrammen 
- huiswerk: opdr. 3 is af en begin opdr. 4 

	 	

	 	 	 	 	
Les	4	 	 Opdracht 4 afmaken 

Samengestelde diagrammen. 
-opdracht 52 en 53.gemaakt 
-eigen samengestelde diagram met een 
 passend verhaal 
-inleiding	en	ervaringsverslag	schrijven		
-- huiswerk: alle voorgaande opdr, zijn af.	

	 	

	 	 	 	 	
Les	5/6	
	

15	t/m	19	
dec.	

Opmaken	verslag	en	inleveren	bij	de	docent	 	 	



	
 


