
Opdracht 6 Applet in Geogebra 
 
Hierbij mijn applet over de stelling van Pythagoras: https://www.geogebra.org/m/yy8tvdtt 
 
Daarin is duidelijk zichtbaar dat de grootte van het vierkant met de langste zijde gelijk is 
aan de oppervlakten van de twee kleinere vierkanten. Door de driehoek groter of kleiner 
te maken zie je de oppervlakte toe- of afnemen. In Geogebra had ik moeite met het 
vastzetten van de rechte hoek en het schrijven van tekst. Misschien komt dit omdat ik 
een gratis versie gebruik. 
 
De applet voor het schatzoeken eerste niveau: https://www.geogebra.org/m/vhzjrxut 
De applet voor het schatzoeken tweede niveau: https://www.geogebra.org/m/cgfsap8x 
 
Voor het eerste niveau heb ik ICT als substitutie gebruikt voor de leerlingen. Ik tekende 
de eik op een willekeurige plek en de grote kei op een afstand. Daarna werd gevraagd 90 
graden naar links te draaien en hetzelfde aantal stappen te zetten. Dit nogmaals te 
herhalen. Daarna van de afstand van dit punt tot de eik de helft te nemen. Op dit punt is 
de schat te vinden. De hoeken van 90 graden maken dit een vierkant. Daarom tekende ik 
een vierkant met als punten de eik, de kei, punt A en punt B. Tussen punt B en de eik 
tekende ik met de functie middelpunt de M. Bij M is de schat te vinden.  
 
De bouw van de applet is precies hoe ik het op papier zou oplossen. Mijn antwoord zou 
zijn. Als je de eik hebt gevonden, dan ga je de stappen naar de kei tellen. Je loopt dan 
terug en keert 90 graden naar rechts. Vanaf dit punt loop je de helft van de stappen recht 
vooruit. Op dit eindpunt vind je de schat. Het mooie van de applet is dat je de afstand kan 
laten groeien en veranderen van richting door de eik te verplaatsen. Je ziet dan elke keer 
precies waar de schat te vinden is. Dit laatste is een kleine functionele verbetering 
(augmentation).  
 

 
 
Bij het volgende niveau van Modification heb ik de vraag gesteld waar kan de schat 
liggen als de eik én de schat op het land liggen. Daarbij heb ik de schatkaart globaal 
nagetekend en de eik en de M een spoor laten zetten bij beweging. Dit kun je als leerling 
in de applet zelf nogmaals doen. Je ziet dat schat dus niet op het hele eiland kan liggen. 
 



Bij Redifinition zou je een beperkt gebied kunnen aangeven en dan vragen waar de schat 
kan liggen. Of juist groter vragen waar de schat kan liggen als in het water ook een optie 
is. Hieronder een afbeelding. In de applet kun je dit zelf onderzoeken.  

 

 
 
In mijn lesplan zou ik de leerlingen eerst in een groepje van 3 of 4 het probleem op papier 
laten oplossen. Dan laat ik de applet zien en vraag of zij de oplossing herkennen van papier. 
Zo nee, waar zitten de verschillen met hun eigen oplossing. Daarna laat ik de 2e applet zien 
met eiland en de vraag stellen waar schat kan liggen als én de eik én de schat zich op het 
eiland bevinden. Wanneer leerlingen klaar zijn, zal ik ze de extra vraag stellen waar de schat 
kan liggen als de eik in gebied DEF staat. Of waar de schat kan liggen als deze ook in zee 
mag liggen. Na afloop zal ik de les afronden en vragen wat de leerlingen geleerd hebben.  


