
AANWIJZINGEN GRAFIEKEN MAKEN 
TABEL  Zorg eerst voor een volledig ingevulde tabel 

Handig om vooraf de lengte van de assen te bepalen, 
de juiste stapgrootte te kiezen en te kijken of een zaagtand nodig is 
en om de coördinaten van de punten van de grafiek te kunnen bepalen 

 

ASSEN-
STELSEL 

 De assen met potlood en geodriehoek tekenen 
 Teken de assen over de roosterlijnen en loodrecht op elkaar 

(teken de verticale as 2 hokjes áchter de kantlijn) 
 Assen benoemen: zet aan het uiteinde van beide assen wat de getallen 

betekenen 
(gebruik dezelfde omschrijvingen voor- of bovenaan de bijhorende tabel) 

 Geef de oorsprong aan met een duidelijke hoofdletter O 
 Denk na of je gebruik gaat maken van een zaagtand (scheurlijn) 

(het gebied achter of boven de zaagtand is ‘verboden gebied’ en mag niet 
beschreven worden) 

 Zorg voor enige reserve witruimte aan het eind van de assen 
(soms moet de grafieklijn bij een latere opdracht verlengd worden) 

 Zorg voor een regelmatige stapgrootte (deze moet steeds hetzelfde zijn, 
maak het grafiekgebied niet te klein, maar ook niet te groot) 

 Dóór de roosterlijnen nummeren 
(zet de eenheden niet óp of tussen de schrijflijnen) 

 

GRAFIEK  Coördinaten en grafieklijnen met potlood tekenen 
(bijhorende letters en teksten met pen bijschrijven) 

 De punten nauwkeurig plaatsen (zorg voor kleine, bijna onzichtbare stippen) 
 De grafiek moet er netjes en duidelijk uit zien 

(eventuele fouten goed uitgummen op opnieuw intekenen) 
 Lineaire grafieklijnen zijn kaarsrecht 

(trek met de geo een rechte lijn door tenminste drie coördinaten) 
 Vloeiende lijnen zijn ‘uit de hand’ getekend 

(teken álle coördinaten van de tabel, de grafieklijn zónder geo tekenen; 
zorg voor ‘vloeiende’, afgeronde buigpunten) 

 Bij meerdere grafieken een korte omschrijving (afkorting) aan het einde van 
élke grafiek noteren 
(geef aan waar elke grafiek bij hoort, maak eventueel een legenda) 

 

AFLEZEN  Verduidelijk het aflezen van grafiekgegevens met gerichte streepjeslijnen 
(zet pijltjes bij de streepjeslijnen om de leesrichting aan te geven; 
noteer een extra waarde bij de as als de streepjeslijn tussen twee 
waarden uitkomt; het eindantwoord apárt formuleren) 
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