
 
 

ffRekenen Gebruikshandleiding Studenten  

 

1 Log in met je Google-account of je Entree-account 

2 Klik op de menuknop. 

 

 
 

3 Vul je naam in 

4 Kies je school 

5 Kies je groep 

 

 
 

 

Werken met leereenheden 

Je werkt in ffRekenen in overleg met je docent op niveau 2, 3 of 4.  

Een niveau is opgebouwd uit vijf Domeinen.  

Een domein bestaat uit hoofdstukken. Welk domein en welk hoofdstuk je kiest overleg je ook met je 

docent. 

Hoofdstukken zijn opgebouwd uit leereenheden. 

Die zien er zo uit. 

 

 
 



Vier leerroutes 

In een leereenheid kun je niet steeds maar doorklikken. Na twee keer doorklikken moet je echte 

antwoorden geven en foute antwoorden moet je verbeteren. Slordig werken vertraagt dus! 

Hoe serieuzer je werkt, hoe eerder je klaar bent, kijk maar! 

1 

Je herkent en begrijpt het uitlegfilmpje helemaal. 

Je besluit alleen de toets te maken. 

Drie van de vier toetsopgaven goed! Je hebt voldoende kennis van het onderwerp. Klaar! 

Ga alleen maar naar de toets als je (bijna) zeker weet dat je een voldoende haalt; anders kom je 

automatisch terecht in de langste leerroute! 

2 

 
Je hebt het uitlegfilmpje gezien en besluit oefenopgaven te gaan maken. 

Drie van de vier introductieopgaven gaan goed. Je slaat automatisch de extra opgaven over. 

Je maakt de moeilijkere verdiepingsopgaven en de toets voldoende: Klaar! 

3 

 
Je hebt het uitlegfilmpje gezien en besluit oefenopgaven te gaan maken. 

Dat valt tegen! 

Twee van de vier opgaven fout en één opgave pas goed na hulp (geel).  

Dat is niet goed genoeg om door te gaan naar de verdiepingsopgaven. 

Je krijgt 4 extra oefeningen. Daardoor maak je de rest best aardig. Uiteindelijk scoor je een voldoende. 

4 

 
Je hebt de uitleg nog niet goed genoeg bekeken; het gaat niet goed! 

Je slaat bij extra oefenen en in de toets ook nog opgaven over (wit). 

Als je de volgende keer inlogt, kun je aan deze leereenheid verder werken en foute en overgeslagen 

opgaven verbeteren. 

Let op! De opgaven hebben nieuwe getallen. 

 

Veel succes met ffRekenen! 


