
Plannen voor beginners

In je agenda / app / schoolplanner



Waarom plannen?

Overzicht van al het werk en je tijd.

 Je weet beter wat je te wachten staat, je krijgt grip op al je 

activiteiten. 

 Het geeft voldoening wanneer je iets af hebt en het af kan vinken.

 De kracht zit hem in herhalen… die je nu goed kunt inplannen!

Onthoud wel: plannen is een middel, geen doel op zich!



De kracht van herhaling is de herhaling… 
Hermann Ebbinghaus (1885): “Een bepaald aantal keer herhalen, verdeeld over tijd 

en ruimte, werkt beduidend voordeliger dan massaal in één keer tot je nemen.”

 Je brein slaat de pas geleerde informatie niet direct op 

in je langetermijngeheugen. Het wordt eerst op ‘standby’ 

gezet. Het brein wil namelijk eerst zeker weten dat de 

informatie echt nuttig is, voordat het dit opslaat voor 

later gebruik.

 Nieuwe informatie verdwijnt langzaam uit je geheugen 

wanneer je er geen aandacht aan besteedt. Voordat je 

het weet bevind jij je weer op het 0-punt. 

 HERHAAL je de stof, dan zie je dat de curve minder snel 

afzwakt. Na 1 dag herhalen verdubbel je al het 

‘onthoud’-percentage. Na 2 dagen herhalen, betekent 

nog eens 10-20% extra. Na een paar dagen herhalen-

herhalen-herhalen zit je dicht bij de 90%.

 Houd je dit nu een week vol, dan herinner jij je haast alles 

wat je hebt geleerd.



Stappenplan

1. Pak de jaarkalender van school en 
noteer alle belangrijke activiteiten / 
dagen van dit kwintaal in je planner.

2. Zet op de dagen dat je les hebt 
achter de uren 1 t/m 9 je vakken 
volgens je rooster.

3. Schrijf daarna al je overige afspraken 
in je rooster (hobby’s zoals sporten, 
muziek en sociale afspraken).

4. Noteer als laatste per dag vanaf hoe 
laat je aan je schoolwerk thuis kunt 
beginnen.

5. Pak nu je studiewijzers erbij.

6. Schrijf als eerste alle grote projecten, 
SO’s en toetsen in je agenda. Projecten 
op de deadline dat het af moet zijn. 
Plan dit allemaal in kleine brokjes terug, 
achter de streep. 

7. Bekijk waar je aan het einde van dit 
kwintaal wordt geacht te staan qua 
lesstof. Welke hfst moet je kennen etc. 

8. Plan voor SO’s tenminste 3 herhalingen 
in en voor toetsen 4 á 5 keer. 

9. Geef grote projecten/ toetsmomenten
een kleur in je agenda met bijv. een 
stift. 



Huiswerk plannen

 Om je deadlines te halen plan je achter de streep in wanneer je je schoolwerk doet. 

 Plan gedetailleerd óf globaal d.w.z. met tijden of alleen het vak wat je wilt doen. Als je het fijn 

om met tijd te plannen, probeer 30 min (25 min werken – 5 pauze) of 60 min (50 min werken –

10 pauze) te werken. 

 Zet een wekker of gebruik de Brain Focus App (app-plaatje bovenaan deze slide), ook voor je 

pauzes!

 De tijdseenheid waarmee je het beste werkt heeft met afleiding te maken. Ben je snel 

afgeleid kies dan 25-5. Lukt het jou om langer geconcentreerd te blijven kies dan 50-10. 

 Plan iedere dag een blokje ‘herhaling’ in van 10-30 min. Woordjes leren, samenvattingen 

leren. Herhaling van de stof is tenslotte de kracht van leren!

 Plan voor achterstallig werk 15-30 min extra in gedurende een paar dagen. Zo werk je 

achterstanden weg. Of plan een extra blok in het weekend. 

 Vink telkens af wat je klaar hebt. Je ziet je eigen voortgang! Goed gedaan!



Voorbeeld MA - WO

• Zoek een rustige, opgeruimde plek in huis.

• Zet je wekker wanneer je met tijd werkt. 

• Wanneer je met tijden werkt zet deze voor 

de plan streep (14.45 uit, rond 15.30 uur 

thuis dan start ik om 16.00 uur)

• Wanneer je in het weekend meer werkt 

heb je meer tijd op MA en DI over. Op 

deze dagen kan je dan alvast aan HW 

werken voor WO en DO. Zodat je verder in 

de week meer tijd over hebt. 



Voorbeeld DO - ZO

• Op vrijdag is er een SO duits. Plan deze 

drie dagen terug achter de streep! 

• “Door mijn overige afspraken kan ik niet 

iedere avond werken. Ik zal dan meer op 

de dagen ervoor moeten doen. “

• “Vrijdagmiddag kan ik vrij plannen! Ik heb 

dit weekend veel tijd en ik ga lekker een 

extra middag relaxen met vrienden.”



Zo zie je het dan in je agenda… 

Planner ma – wo Planner do - zo



Laatste tips… 

 Je kan gebruik maken van een agenda (deze moet dan wel lekker groot zijn) of de 
schoolplanner (zie schoolsite Studeren op het USG). 

 Je kunt er voor kiezen al je huiswerk op te schrijven in je planning. Of je zegt: Z.S. (Zie 
Studiewijzer). Nadeel van de laatste manier is dat je dan daar telkens weer moet kijken.

 Bij grote opdrachten is het beter het werk te verdelen in kleinere blokjes. Schrijf de 
onderdelen telkens op in je planning. 

 Ook voor plannen geldt: herhaling is de kracht! Hoe vaker je dit doet, hoe sneller je er aan 
gewend raakt en hoe makkelijker het gaat. Je leert jezelf een nieuwe gewoonte of routine 
aan.

 Wat levert het je op: overzicht, extra tijd voor relax momenten, succesbeleving (afvinken van 
gedaan werk, je ziet je eigen voortgang) en écht betere resultaten! 

 Succes! Jullie kunnen dit ☺


