
 

Weeknr:   (schrijf de datums bij de dagen van de week)    
Ta

ke
n 

+ 
pl

an
ne

n 

Maandag     Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weekend 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Weeknr:   (schrijf de datums bij de dagen van de week)    

Ta
ke

n 
+ 

pl
an

ne
n 

Maandag     Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weekend 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Agenda: 
1. Noteer je huiswerk in de klas in je agenda 
2. Controleer je huiswerk 

(blackboard/whatsapp/studiewijzer etc) 
3. Markeer de belangrijke zaken (toetsen, deadlines) 

Planner:  
4. Plan je huiswerk op je planner, gebruik de tips 
5. Vink het geplande huiswerk af in je agenda 
6. Maak je huiswerk 
7. Vink het gemaakte huiswerk af op de planning 

 

Tips bij het plannen: 
• Wissel leer- en maakwerk af 
• Plan je pauzes in 
• Nummer je taken in de volgorde waarin je ze 

wilt gaan doen 
• Kun je het in blokjes hakken? Verdeel het over 

meerdere dagen! 
• Plan ook leer- en herhaalmomenten in 
• Begin met iets makkelijks, daarna het 

moeilijkste van vandaag, en dan de overige 
taken 

• Iets niet afgekregen? Schrijf het gelijk bij de 
taken voor de volgende dag! 

Gebruik afkortingen: 
L – leren 
M-maken 
W-werkstuk inleveren 
T-toets 
 
H3.1=hoofdstuk 3.1 
l1 t/m5 = les 1 t/m 5 
Ned = Nederlands 
 Rek = rekenen 
 
En maak je eigen afkortingen! 

Ruimte voor je eigen afkortingen / je eigen tips: 
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