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Wiskantie is een vakantieboekje vol ludieke en uitdagende oefeningen. Deze zijn vooral bedoeld ter 
ontspanning of remediëring. Alle oefeningen zijn verdeeld over 6 personages (Ward, Céline, Nigel, 
Emma, Rémy en Linh). Ieder personage vertegenwoordigt één week van de zomervakantie. 

SYMBOLEN
Gemakkelijke oefening    
Gemiddelde oefening
Moeilijke oefening

Voor deze oefening mag een rekentoestel gebruikt worden.

Deze oefening is enkel bedoeld voor leerlingen die 5 uur wiskunde volgden.

THEMA’S
In Wiskantie komen verschillende thema’s aan bod. Ze hebben elk hun eigen kleur.
 +  De stelling van Pythagoras
 +  Veeltermen 
 +  Driehoeksmeting
 +  Vergelijkingen en ongelijkheden
 +  Gelijkvormigheden en Thales
 +  Eerstegraadsfuncties
 +  Analytische meetkunde
 +  Varia (beschrijvende statistiek, ruimtemeetkunde, congruentie ...)

PLANNING
Het is de bedoeling dat je zelf plant wanneer je werkt aan het vakantieboekje. Elk personage verte-
genwoordigt één week in de zomervakantie. In het totaal zijn er 6 personages, dus slechts 6 weken 
waarin je oefeningen hoeft te maken. Per week ben je vrij om te kiezen welke oefeningen je eerst 
maakt. Houd je telkens binnen één week.

Noteer naast onderstaande weken wanneer je de oefeningen zal maken.
 Ward  Week 1 __  / __ / __   -   __  / __ / __  
 Céline  Week 2  __  / __ / __   -   __  / __ / __
 Nigel  Week 3 __  / __ / __   -   __  / __ / __
 Emma  Week 4 __  / __ / __   -   __  / __ / __
 Rémy  Week 5 __  / __ / __   -   __  / __ / __
 Linh  Week 6 __  / __ / __   -   __  / __ / __
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Het is aangewezen om bij de oefeningen een kladblaadje bij de hand te nemen. Er is namelijk niet altijd 
plaats voorzien voor jouw berekeningen.

WEBSITE WISKANTIE
Naast dit wiskundeboekje bestaat er ook een website: www.wiskantie.be. 
 
De oplossingen van de oefeningen kan je terugvinden op deze website. Door te klikken op het perso-
nage van de week die je hebt afgerond, kun je de oplossingen raadplegen. Vooraleer deze echter 
zullen verschijnen, moet je enkele oplossingen invoeren. Deze gelden als een soort toegangscode om 
te verifiëren of je de oefeningen werkelijk hebt opgelost. 
Meer uitleg hierover vind je terug op de website zelf. 

Op de website zijn ook nog twee extra symbolen te vinden: 
 +  Wiskunde Cup (zie volgende rubriek)
 +  Contact (Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt, kan je via deze weg mailen.)

WISKUNDE CUP
De Wiskunde Cup is een fictieve wedstrijd tussen een aantal scholen. Via meerkeuzevragen, raadsels 
en een quiz strijden leerlingen om de felbegeerde trofee, de zogenaamde Wiskunde Cup. Elke deel-
nemende school stuurt voor deze wedstrijd één groepje van 6 leerlingen richting Brussel.

Deze zomervakantie kan jij ook deelnemen aan deze Wiskunde Cup. Uiteraard gaat het hier om een 
kleine wedstrijd. Op de website vind je het icoontje ‘Wiskunde Cup’ waar je de vragen kan beant-
woorden. Deze vragen zijn niet van de minste, vandaar dat vooraf oefenen met behulp van dit vakan-
tieboekje zeker aan te raden is. 

Het beantwoorden van de vragen kan op eender welk moment van de zomervakantie gebeuren. Deze 
wedstrijd loopt af op de laatste zondag van de maand augustus! Wees dus op tijd … maar … GENIET 
VOORAL VAN EEN PRACHTIGE ZOMERVAKANTIE!

Zonnige groetjes, 

Het Wiskantie-team: Matthias Aelvoet, Bram Martroye en Soetkin Smets.



Naam: Ward Bosmans

Leeftijd: 15 jaar

Hobby’s: computerspelletjes spelen, boeken lezen en dvd’s bekijken

Lievelingsgerecht: pizza's Funghi en Quattro Stagioni

Favoriete vak op school:  wiskunde
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DO THE CUBE
Ward is een hevige fan van de Rubik’s Cube. Hij houdt ervan om de Cube zo snel mogelijk op 
te lossen. Vandaag ontdekte hij dat je een Rubik’s Cube niet alleen kan oplossen, maar dat je 
er ook wiskundige oefeningen mee kan maken ter voorbereiding van de Wiskunde Cup.

Bereken Â van driehoek AEG.

Â = ______________

FACEBOOK
Ward controleert de statusupdates van zijn vrienden op Facebook. Wie heeft welke 
Facebookstatus? Verbind de opgave met de juiste oplossing.

Céline  sin2a + cos2a	 	 	 -1	 ...	zoekt een motivatie om te sporten.

Emma   tan a	 	 	 	 1 … gaat vanavond naar de cinema :)

Linh  cos 90°    cos a	 … zoekt naar het antwoord op  de Gouden 
      sin a			     Vraag.
Nigel  cot a	 	 	 	 0	 … heeft haar teennagels rood gelakt.

Rémy  cos 180°   / … vanavond mijn beurt om te koken. Wat 
           zou ik klaarmaken?
Ward  tan 90°    sin a	 gsm is zonet in het toilet gevallen :s
      cos a
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FESTIVALITIS
Tijdens de zomer vinden er behoorlijk wat festivals plaats in België. Om op de hoogte te blijven 
van elk festival, zendt  het JIM-programma Festivalitis dagelijks livebeelden en samenvattingen 
uit. Nigel is een grote fan en zit bijna iedere dag voor de buis gekluisterd. Wanneer hij 18 jaar 
wordt, mag hij van zijn ouders één festival kiezen om bij te wonen, op hun kosten. 
Probeer aan de hand van het raadseltje te ontdekken welk festival Nigel voor geen geld ter 
wereld wil missen.

Ik ben een festival dat…
… niet door de oorsprong gaat,
… niet evenwijdig met de y-as is,
… niet als richtingscoëfficiënt 3 heeft,
… niet het punt (2,-2) bevat,
… niet als richtingscoëfficiënt -1 heeft,
… niet het punt (0,-1) als snijpunt met de y-as heeft,
… wél een punt gemeenschappelijk heeft met de x-as,
Ra ra ra, welk festival ben ik? ___________________________________________________
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WERELDREIS bewerkingen met vierkantswortels

Linh droomt er al jaren van om reizen te maken naar het verre buitenland. Vooral naar gebieden 
waar er veel te bezichtigen valt. Ze maakt daarbij gebruik van de Werelderfgoedlijst van de 
organisatie Unesco. Hieruit heeft ze monumenten of plaatsen geselecteerd die ze in haar leven 
zeker gezien wil hebben. Volg de juiste weg en kom zo te weten welk monument Linh haar 
eerste keuze is. Start bij oefening 1!  
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