
Schoolwerk Plannen



Wat is 
plannen?

 Executieve functies: alle denkfuncties van het brein die de mens in 

staat stellen om zelfstandig te kunnen functioneren. Dat je in staat 

bent om je gedrag, gedachten en emoties op de juiste manier in te 

zetten.

 Executieve functie plannen, vaardigheid om: 

 Een plan te maken

 Een doel te bereiken

 Een taak te voltooien

 Frontale kwab  uitontwikkeld rond je 25e

 Leerlingen hebben ondersteuning nodig bij het plannen!



Hoe plannen?

 Overzicht week: Wanner heb ik tijd voor schoolwerk? 

 Onderbouw: 
 Dagstart 1: Weektaken inplannen
 Dagstart 2: Overige invulling als leren leren
 Dagstart 3: Evalueren weektaken 
 Eventueel Dagsluit gebruiken

 Bovenbouw: 
 Dagstart 1: Weektaken inplannen
 Dagstart 2: Evalueren weektaken

 Coachgesprekken: Tijdens coachgesprekken worden 
controlevragen gesteld, om te checken of het lukt met het 
plannen en het uitvoeren van de planning.



Wanneer heb ik tijd?



Plannen in 
Itslearning

 Itslearning: Agenda 
 Agenda: Weekrooster voor inplannen schoolwerk 
 Planner: Overzicht Weekplanner Alle vakken



Plannen in 
Itslearning

 Wat zijn de weektaken?

 Welke taak kan in de werkles gepland worden?

 Alles wat overblijft is huiswerk.
 Wanneer heb ik tijd na schooltijd?
 Plan het gespreid in over de week.

 Zijn er deze week toetsen of volgende week? 
 Bijvoorbeeld BI PTD H4 Par 1 t/m 4

 DI: BI L H4.1 
 WO: BI L H4.1 en 4.2 (Test Jezelf)
 DO: BI L H4,2 en 4.3, 
 VR: BI L H4.3 en 4.4 (Test Jezelf)
 ZA en ZO Herhalen Par 1 t/m 4



PTD en PTA 
Plannen

Overzicht 
Toetsen

• Wanneer zijn de toetsen?
• Wat is de inhoud?
• Welke onderdelen beheers ik al en welke niet?

Plannen

• Leerstof inplannen in kleine blokken, bijv. per paragraaf.
• Begin met het moeilijkste en bouw herhaling in.
• Blokken met pauzes, bijvoorbeeld 30 min, om 5 min.
• Controle: Hoe weet ik dat ik klaar ben voor de toets? Overhoren, Test jezelf enz.

Evalueren

• Wekelijks evalueren
• Heb ik alle taken uitgevoerd?
• Moet ik mijn planning aanpassen?
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