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 Leerlijn ‘plannen en organiseren’ van groep 7 t/m klas 2 
 
Introductie  
Deze leerlijn ‘plannen en organiseren’ is ontwikkeld om de overgang van elke leerling van het po naar het vo zo effectief mogelijk te laten verlopen. Een agenda gebruiken, 
je (huis)werk plannen en je schoolwerk zo organiseren dat je optimaal tot leren kunt komen, is een pittige klus!  
Bijna elke leerling die zijn overstap van po naar vo maakt, doorloopt een periode van wennen en aanpassen. Deze leerlijn met bijbehorende lessenserie en reflectie-tool, is 
er om de leerling net dat beetje extra ondersteuning te geven wat nodig is voor een fijne overstap naar het voortgezet onderwijs.   
De lessen kunnen gegeven worden vanaf groep 7 en lopen door tot en met klas 2. Op deze manier kunnen wij leerlingen helpen bij het plannen en organiseren van school 
om zo met een rugzak vol kennis en ervaringen de ‘grote overstap’ te maken.   
 
Leeswijzer  
Voor deze leerlijn, plannen en organiseren, gaan we uit van vijf deelonderwerpen:  

1. Huiswerk plannen en weektaak/agenda gebruiken  
2. Werkvolgorde  
3. Organiseren van werk  
4. Verantwoordelijkheid nemen  
5. Reflecteren op gemaakt werk en het werkproces.  

Elke groep of leerjaar heeft zijn eigen doelenmatrix. Groep 7, 8, klas 1 en 2. (bijlage 1) 
Een leerling start in de blauwe kolom en ontwikkelt zich gaandeweg verder om zo te eindigen in de gele kolom.   
BLAUW kan worden gezien als basisniveau. Wanneer de leerling zich in deze kolom bevindt heeft hij/zij de hulp van een leraar of ouder thuis nodig.   
GEEL kan worden gezien als GEVORDERDEN-niveau. Wanneer de leerling zich in deze kolom bevindt kan hij/zij meer zelfstandig te werk gaan.   
Waar een leerling zich binnen het leerproces bevindt, kan zeer uiteenlopen. Echter zijn de lessen zo ontwikkeld dat het individuele proces sámen met klasgenoten 
doorlopen kan worden.   
 
Agenda op de basisschool (groep 7 en 8)  
Het leren werken met een agenda in de bovenbouw, helpt een leerling meer inzicht te krijgen in het leerproces. Ook leert een leerling op deze manier planvaardigheden 
aan die gebruikt kunnen worden in de overstap van po naar vo.   
Wij benadrukken dan ook dat, in ieder geval in groep 8, het gebruik van een agenda in de voorbereiding op het vo van groot belang is.   
De volgende agenda's bevelen wij dan ook aan bij het gebruiken van deze leerlijn:  
Groep 7: Het werken met een weektaak.  
Groep 8: Het werken met een simpele agenda.  
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Agenda op het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2)  
In klas 1 en 2 is de hoeveelheid huiswerk dusdanig, dat een agenda onmisbaar is. Met name het plannen van grotere taken en toetsen vergt vaardigheden die een leerling 
in deze leerlijn langzaam eigen kan maken.   
De volgende agenda’s bevelen wij dan ook aan bij het gebruiken van deze leerlijn:  
Klas 1: Het werken met de PLENDA  
Klas 2: Idealiter het werken met een PLENDA, maar als alternatief kan een zelf gekozen plan-agenda ook gebruikt worden.   
 
Inhoud lessen  
De lessen van groep 7 en 8 passen naadloos aan op de lessen van klas 1 en 2. Hieronder zijn de onderwerpen kort weergegeven:  
Groep 7  Groep 8  Klas 1  Klas 2  V  

E  
R  
D  
I  
E  
P  
I  
N  
G  

Les 1: Weekoverzicht en plannen Les 1: Weekoverzicht en plannen Les 1: Agenda gebruiken  Les 1: Agenda gebruiken   
Les 2: (huis)werk plannen  Les 2: (huis)werk plannen   

Les 2: Aandacht en afleiders Les 2: Aandacht en afleiders Les 3: Organiseren van je werk  Les 3: Organiseren van je werk   
Les 4: Aandacht en afleiders  Les 4: Aandacht en afleiders  

Les 3: Reflecteren kun je leren Les 3: Reflecteren kun je leren Les 5: Reflecteren op gemaakt werk  Les 5: Reflecteren op gemaakt werk  
Les 6: Reflecteren kun je leren!  Les 6: Reflecteren kun je leren!  

  
Werkwijze   
Deze lessenserie is een richtlijn. Dat houdt in dat elke lesgever zélf zijn eigen draai kan geven aan de les met zijn of haar leerlingen. Voor veel houvast biedt de 
docentenhandleiding alle input voor het geven van een goede les ‘plannen en organiseren’. Echter, ligt de behoefte in jouw klas of bij jouw leerling net even anders, voel 
je dan vrij om hier zelf keuzes in te maken.   
 

Online  
Alle lessen, de leerlijn én de reflectietool zijn ook online te vinden op de website van de overbrugging. In de kennisbank zijn alle documenten makkelijk te 
vinden. www.overbruggingkampen.nl   
 
Feedback  
Werkgroep executieve vaardigheden van de Overbrugging streeft ernaar om dit jaar de lessenserie, naar aanleiding van jullie feedback, te verbeteren tot een versie 2.0. 
Daarom vragen wij jullie om, na het geven van een les, ons van feedback te voorzien. Dit kan via de volgende link of QR-code:   
https://padlet.com/hommersene/1jor8fcoqxpyckho  
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Bijlage: Doelen matrix 
De leerling kan:   

GROEP 7 GROEP  8 KLAS 1 KLAS 2 

Onderwerp à (Huis)werk plannen + weektaak (groep 7) / agenda (groep 8 en vo) gebruiken. 

… (huis)werk noteren (in agenda of 
planner)  
op aanwijzen van 
de leerkracht en samen plannen me
t de leerkracht.   
Bijlage: planner voorbeeld  
  

… (huis)werk noteren (in agenda) op 
aanwijzen van de leerkracht en  
zelfstandig inplannen.   
  
Extra  
… een grotere opdracht/leertaak sam
en met de leerkracht inplannen in 
tijd.  
  

… huiswerk zelfstandig inplannen (in Plenda) o
p aanwijzen van de docent.  
…leert tijdens de studielessen leert de 
leerling prioriteiten stellen in 
het maken van de planning.  
… leert inschatten hoeveel tijd 
nodig is om een taak te leren/maken.  
   

...huiswerk zelfstandig inplannen (in zelfgeko
zen planagenda).  
… kan prioriteiten stellen in het maken van 
de planning.  
 … kan inschatten hoeveel tijd nodig 
is om een taak te leren/maken.  
… kan om hulp vragen op het moment dat de 
planning niet verloopt zoals gepland.  
  

… (huis)werk noteren (in agenda of 
planner)  
op aanwijzen van de leerkracht en  
zelfstandig inplannen.   
  

  

… (huis)werk zelfstandig inplannen (in 
agenda), zonder aanwijzingen van 
de leerkracht.  
  
Extra  
… een grotere opdracht/leertaak 
zelfstandig kunnen inplannen in tijd.   

… huiswerk zelfstandig inplannen (in Plenda).  
 … prioriteiten stellen in 
het maken van de planning.  
 … inschatten hoeveel tijd nodig 
is om een taak te leren/maken.  
… een onverwachts opgegeven taak erbij 
inplannen.   

… kan zelfstandig ingrijpen op het moment 
dat de gemaakte planning niet verloopt zoals 
gepland.   

Onderwerp à Werkvolgorde 

… samen met de  
leerkracht, nadenken over 
de meest handige  
volgorde van het te maken/ 
leren werk voor die dag.  

… zelfstandig nadenken over 
de meest handige volgorde van 
het te maken/leren werk voor die  
dag. De leerkracht is incidenteel 
nodig.   

… zelfstandig nadenken over 
de meest handige volgorde van 
het te maken/leren werk voor die dag, op basis 
van het huiswerk in de Plenda.   
  

… zelfstandig de werkvolgorde aanpassen op 
het moment dat deze niet handig blijkt.   

… zelfstandig nadenken  
over de meest handige  
volgorde van het te maken 
/leren werk voor die dag.  
De leerkracht is incidenteel nodig.   

… zelfstandig de werkvolgorde 
aanpassen op het moment dat deze 
niet handig blijkt.  
  

… zelfstandig de werkvolgorde aanpassen op 
het moment dat deze niet handig blijkt.  
  

… zelfstandig de werkvolgorde aanpassen op 
het moment dat deze niet handig blijkt.  
  



 
 

5 
 

Onderwerp à Organiseren van werk 

… met de hulp van de leerkracht 
zorgen dat alle benodigde spullen 
op orde zijn, alle spullen vinden 
en zorgen dat het werk 
en de planning netjes en 
overzichtelijk zijn.  

… zelfstandig de benodigde spullen 
op orde maken en vinden 
en het werk en de planning netjes en 
overzichtelijk houden. Wel heeft de 
leerling de hulp van de leerkracht 
nodig als dit niet lukt.  

… zelfstandig de benodigde spullen op orde 
maken en de juiste spullen meenemen naar 
school. Ook kan de leerling het werk 
en de planning netjes en overzichtelijk 
houden. Wel heeft de leerling de hulp van de 
docent nodig als dit niet lukt.  
  

… zelfstandig de benodigde spullen op orde 
maken en de juiste spullen meenemen naar 
school. Ook kan de leerling het werk en de 
planning netjes en overzichtelijk houden.   
Wel heeft de leerling de docent incidenteel 
nodig.  
   

… zelfstandig de benodigde spullen 
op orde maken en vinden 
en zijn werk en planning netjes en 
overzichtelijk houden. Wel heeft de 
leerling de hulp van de leerkracht 
nodig als dit niet lukt.   

… zelfstandig zorgen voor een 
oplossing wanneer de spullen niet op 
orde zijn en/of het werk en de 
planning niet netjes en overzichtelijk 
zijn.  
  

… zelfstandig de benodigde spullen op orde 
maken en de juiste spullen meenemen naar 
school. Ook kan de leerling het werk en de 
planning netjes en overzichtelijk houden. Wel 
heeft de leerling de hulp van de docent nodig 
als dit niet lukt.  
  

… zelfstandig voor een oplossing zorgen op 
het moment dat de leerling de 
benodigde spullen niet op 
orde heeft en/of de planning en het werk 
niet netjes en overzichtelijk zijn.  
 
  

Onderwerp à Verantwoordelijkheid nemen 

… met de hulp 
van de leerkracht de geplande en 
georganiseerde taken op tijd af 
hebben.   

… met de hulp 
van de leerkracht de geplande en 
georganiseerde taken op tijd af 
hebben. De leerling kan dit steeds 
zelfstandiger.  
   

… de verantwoordelijkheid nemen over de 
geplande en georganiseerde taken en heeft 
hierbij de ondersteuning van de docent 
nodig.     
  

… zelfstandig voor een oplossing zorgen 
en/of om hulp vragen op het moment dat de 
leerling de geplande taken niet op tijd af 
heeft.  
   

… met de hulp 
van de leerkracht de geplande en 
georganiseerde taken op tijd af 
hebben. De leerling kan dit steeds 
zelfstandiger.  

… zelfstandig de geplande en 
georganiseerde taken op tijd af 
hebben. Incidenteel heeft de 
leerling de leerkracht hierbij nodig. 

… de verantwoordelijkheid nemen over de 
geplande en georganiseerde taken en het lukt 
de leerling steeds meer dit zelfstandig uit te 
voeren.    

… zelfstandig voor een oplossing zorgen 
en/of om hulp vragen op het moment dat de 
leerling de geplande taken niet op tijd af 
heeft.  
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Onderwerp à Reflecteren op gemaakt werk en het werkproces 

… met de hulp van de leerkracht en 
aan de hand van richtvragen 
reflecteren op het gemaakte 
werk en het werkproces.   
  

… met de hulp van de leerkracht en 
aan de hand van richtvragen 
reflecteren op het gemaakte werk en 
het werkproces. De leerling kan dit 
steeds zelfstandiger.   
  

… met de hulp van de docent, per vak, en aan 
de hand van richtvragen reflecteren op het 
gemaakte werk en het werkproces. De leerling 
kan dit steeds zelfstandiger.  
  

… zelfstandig aan de hand van richtvragen 
reflecteren op het gemaakte werk en het 
werkproces, per vak. De leerling kan gericht 
feedback vragen op het gemaakte werk en 
werkproces.  
De leerling heeft een realistisch beeld van de 
kwaliteit van het werk.   
  
  

… met de hulp van de leerkracht en 
aan de hand van richtvragen 
reflecteren op het gemaakte 
werk en het werkproces. De leerling 
kan dit steeds zelfstandiger.   
  

… zelfstandig aan de hand van 
richtvragen reflecteren op het 
gemaakte werk en het werkproces. 
Incidenteel heeft de leerling zijn 
leerkracht hierbij nodig.   

… zelfstandig aan de hand van richtvragen 
reflecteren op het gemaakte werk en het 
werkproces, per vak. De leerling kan gericht 
feedback vragen op het gemaakte werk en 
werkproces.   
  

… zelfstandig aan de hand van richtvragen 
reflecteren op het gemaakte werk en het 
werkproces, per vak. De leerling kan gericht 
feedback vragen op het gemaakte werk en 
werkproces.  
De leerling heeft een realistisch beeld van de 
kwaliteit van het werk.  
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Les 1: Weekoverzicht en plannen (groep7)  
Informatie voor de leerkracht:  
Voor groep 7 zijn er 3 lessen gemaakt die je in gaat zetten in je groep. De lessen zijn een basis, maar 
voel je vrij om er je eigen draai aan te geven. Pas de lessen ook toe op de werkwijze die jullie op 
school hanteren. Daarom gebruiken we in de lessen het woord (huis) werk. Je kunt de werkvormen 
dus toepassen op werk in de klas en/of huiswerk als je dat opgeeft.  
  
Met elkaar werken we door deze lessenserie aan bewustwording, oefenen we vaardigheden en 
bereiden we onze leerlingen voor op het plannen en organiseren van hun werk.   
  
Doel   
Leerlingen hebben zicht op hoe lang een taak duurt (kan persoonlijk zijn)   
Leerlingen weten hoe ze hun (huis)werk in een weekplanner kunnen zetten  
Materiaal    
Leerling  

• Pen 
• Bijlage 1 of 2 gepersonaliseerd met eigen taken op A4-formaat (OF eigen agenda als jullie die 

al gebruiken) (OF een eigen weektaakvariant)  
Docent  

• Digibord 
• Bijlage 1 – voorbeeld 1 van een weekoverzicht (maak/gebruik gerust je eigen versie)  
• Bijlage 2 – voorbeeld 2 van een takenlijst met weekoverzicht om de taken in weg te zetten 

Voor de les:  
Zorg voor een takenlijst en een variant van een weekplanning die past bij jullie onderwijssysteem. Je 
mag de voorbeelden uit de bijlagen vrij gebruiken.   
Bepaal als leerkracht ook voor deze les hoeveel tijd per dag de kinderen hieraan mogen werken (als 
jullie nog niet met een weektaak werken). Misschien werk je al met een weektaak in de klas, dan kun 
je daarbij aansluiten. Mocht je per dag taken hebben, misschien kun je de leerlingen vanaf nu een x 
aantal taken zelf laten verdelen over de dagen van de week?  
In plaats van op een weektaak, kunnen de taken ook gepland worden in een agenda.  
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Lesinhoud   
Introductie   
Voorkennis ophalen   

Wat is er al bekend rondom plannen door bijv. woordspin/ kahoot/ mentimeter. (Denk 
aan: plannen de kinderen zelf al wel eens? Wat zien ze thuis aan materiaal om te plannen 
(agenda, weekbord, gezinsplanner, etc).  Wat is er op school aanwezig qua planningen?  

Overzicht doelen les 1 (“Aan het einde van de les weten we…kunnen we…”)   
     Formuleer met kinderen de doelen van deze les…  
   
Inhoud   
Filmpje over eerst nadenken en dan pas doen (https://www.youtube.com/watch?v=VVTr0-jjrmI )    
Introductie taken zelfstandig werk  

Eerst nadenken wanneer ga ik wat ga doen en hoe lang ik ervoor nodig hebt. Neem de kinderen 
hier in een gesprek in mee. Bespreek de taken op de lijst en laat de kinderen nadenken hoe lang 
ze nodig denken te hebben per onderdeel. (evt. bijlage 1 of 2)  

Invullen weektaak zelfstandig werken (volgens EDI: voordoen, samen doen, zelf doen)  
• Stap 1 – Schrijf de data van de dagen op  (of zoek de juiste week in je agenda)  
• Stap 2 – Bekijk hoeveel tijd je per dag hebt en tel hoeveel taken er zijn deze week  
• Stap 3 – Verdeel de taken over de dagen en de tijd die je hebt (soms 1 taak omdat je denkt  
               lang nodig te hebben, soms meerdere taken als je die sneller af kunt ronden)  
• Stap 4 – Houd je aan je planning en bekijk einde van de week of je planning goed was. Liep  

               het minder goed? Wat kun je doen om het volgende week anders te plannen?  
Inoefening plannen van taken zelfstandig werk   

Kinderen gaan nu zelf aan de slag met het plannen van de taken. Als leerkracht loop je rond en 
stuur je bij waar nodig is  

  
Afsluiting   
Vooruitblik: Nu weet je hoeveel tijd er per dag beschikbaar is en je hebt een stappenplan leren 
kennen met hoe je je werk kunt verdelen over de week.    
Hoe organiseer je je werk? Hoe zorg je voor aandacht in plaats van afleiding? Dat leren we de 
volgende keer.   
Voor de docent: Nu eerst een paar weken oefenen met plannen van de taken. Kijk goed waar 
kinderen tegenaan lopen en evalueer dit met ze.   
   
Eventueel uitbreiden   
Laat de leerlingen zelf een 0-meting voor dit schooljaar invullen voor deze executieve vaardigheid. 
Een handige tool hiervoor is:   
https://juffrouwfemke.com/wp-content/uploads/2019/06/3.-scoreformulier-planning-en-
organisatie.pdf    
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Les 1: Bijlage 1 – voorbeeld 1 weekplanning zelfstandig werken 

                  
Naam:                                                       Zelfstandig werken                                     Week: 20 

 
 

Taak Tijd  Dag Hoe? 
Stillezen 1     '()*+,-./0123 
Stillezen 2     '()*+,-./0123 
Stillezen 3     '()*+,-./0123 

 

Taalzee: Kies 1 onderdeel waar je aan werkt     '()*+,-./0123 

Rekentuin: Kies 1 onderdeel waaraan je werkt      '()*+,-./0123 
 

Engels 1: Werk verder aan je doel (zie doelenboekje), ken je het doel? Noteer 
je naam in de klassenagenda en ga bezig met een nieuwe doel van lichaam.     '()*+,-./0123 

Topografie 1: Ga verder met het maken van het opdrachtenblad en leer je 
blad. MAAK WEL EERST HET VRAGENBLAD VOORDAT JE GAAT LEREN!!!     '()*+,-./0123 

Topografie 2: Ga verder met het maken van het opdrachtenblad en leer je 
blad. MAAK WEL EERST HET VRAGENBLAD VOORDAT JE GAAT LEREN!!!      '()*+,-./0123 

 

Werkwoordspelling:  
Club 3: Werk verder aan voltooid deelwoord sterke werkwoorden op Junior 
Einstein 
Club 4: Gemengd (tt/vt/vd) Stamregel 1 t/m 4 gemengd. Klaar? Vul verleden 
tijd verder aan. 

    '()*+,-./0123 

Grammatica oefenen woordbenoeming: Werk verder aan je doel op Junior 
Einstein of een andere site (zie doelenboekje welk doel).     '()*+,-./0123 

Spelling oefenen:  Schrijf in een spellingsregenboog zoveel mogelijk woorden 
van de categorie (minimaal 20).     '()*+,-./0123 

Spelling oefenen: ‘Kleur’ de kleurplaat met zoveel mogelijk woorden van de 
categorie van deze week.     '()*+,-./0123 

Verkeer: Maak de drie taken die klaar staan in Junior Einstein     '()*+,-./0123 
Taal: Ga verder in je werkboekje ik leer leren (plan dit op vrijdag)     '()*+,-./0123 

 
Gebruik voor het invullen van de dagen de afkortingen:  
ma / di / wo / do / vrij 
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Les 1: Bijlage 2 – voorbeeld 2 taken en lege weekplanning  
 

Takenlijst week 20  
  
Hieronder staan de taken die we deze week gaan doen. Ga goed kijken hoeveel tijd je wilt plannen per 
taak. Vul dat ook in op het schema als je de taken gaat plannen.  
Verdeel de taken over de week op de wekplanning die je hebt gekregen.   
  

• Stillezen 1: 20 minuten   
• Stillezen 2: 20 minuten  
• Stillezen 3: 20 minuten  
  
• Taalzee: kies 1 onderdeel waaraan je 20 minuten werkt  
• Rekentuin: kies 1 onderdeel waaraan je 20 minuten werkt  
  
• Engels 1: werk verder aan je doel  
• Topgrafie 1: Ga verder met het maken van het opdrachtenblad en ga starten met het leren van de 

plaatsen zoals je dat hebt geleerd.  
• Topografie 2: Je opdrachtenblad moet nu klaar zijn. Ga verder met het leren van de plaatsen.  
  
• Werkwoordspelling: Werk verder aan voltooid deelwoord, sterke werkwoorden op Junior Einstein.  
• Grammatica oefenen woordbenoeming: werk verder aan je doel op junior einstein of een andere site  
• Spelling oefenen: schrijf in een spellingsregenboog zoveel mogelijk woorden van de 

categorie: chefwoord  
• Spelling oefenen: ‘kleur’ de kleurplaat met zoveel mogelijk woorden van de categorie: chefwoord  
• Verkeer: Maak de drie taken die klaar staan in Junior einstein  
• Taal: Ga verder met je vrije verhaal (plan dit vanaf dinsdag, dan heb je instructie gehad en heb je een 

start gemaakt met je verhaal).  
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Naam:                                                      Zelfstandig 
werken                                     Week: 20  
  

Zelfstandig werken maandag        
Taak  Tijd   Af  Hoe?  
  
        '()*+,-./0123  

  
        '()*+,-./0123  

  
        '()*+,-./0123  

Zelfstandig werken dinsdag        
Taak  Tijd   Af  Hoe?  
  
        '()*+,-./0123  

  
        '()*+,-./0123  

  
        '()*+,-./0123  

Zelfstandig werken woensdag        
Taak  Tijd   Af  Hoe?  
  
        '()*+,-./0123  

  
        '()*+,-./0123  

  
        '()*+,-./0123  

Zelfstandig werken  donderdag        
Taak  Tijd   Af  Hoe?  
  
        '()*+,-./0123  

  
        '()*+,-./0123  

  
           '()*+,-./0123  

Zelfstandig werken vrijdag        
Taak  Tijd   Af  Hoe?  
  
        '()*+,-./0123  

  
        '()*+,-./0123  

  
        '()*+,-./0123  
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Les 2: Aandacht en afleiders (groep7)  
Doel  
Leerlingen weten hoe zij hun werk zelfstandig of met hulp kunnen organiseren.  
Leerlingen weten wat voor hen afleiders zijn en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat het te maken werk 
hun aandacht heeft.  
Materiaal   
Leerling  

• Pen  
• Evt potloden/stiften en wit papier 

Docent  
• Digibord  
• Bijlage 1: A3 bladen om de sticky notes op te laten plakken 
• Bijlage 2: vogel-versie stappenplan  
• Bijlage 3: Uitleg voor de leerkracht om door te lezen over goed gebruik van het stappenplan  
• Bijlage 4 (optioneel): format om de kinderen het stappenplan zelf in te laten tekenen 

Lesinhoud  
Introductie  
Terugblik naar les 1 ‘Weekoverzicht en plannen’  

Wat weet je nog over de vorige les? (Tijd per taak inschatten en taken invullen op een  
weekplanner) Wat heb je hiervan toegepast? Wat ging goed? Waar liep je tegenaan?  

Filmpje selectieve aandacht: www.youtube.com/watch?v=_bnnmWYI0lM   
(vertaal even wat de dame zegt en kijk tot 3 minuten. Het deel erna is niet nodig).  
Praat na en koppel inhoud filmpje aan doel van de les.   

Overzicht doelen les 2 (“Aan het einde van de les weten we… kunnen we…”).  
Bespreek dit met de leerlingen.  
  

Inhoud  
 
Introductie aandacht en afleiders  

Goed plannen is niet direct garantie op succes voor het af hebben van je (huis)werk. Dit vraagt 
om goede organisatie. We hebben net nagedacht over het nut van focus. Nu gaan we  
nadenken over wat ons kan afleiden en hoe we juist voor focus kunnen zorgen.    

 
Werkvorm voor inventarisatie afleiders en tips: ‘Laat maar plakken’  

* Belang van focus is nu duidelijk, dan laat je de overige prikkels die je niet nodig hebt (een 
badeendje of een extra hand) gaan. Dat leid je dan niet af. 
* Wat zijn onze afleiders en zijn er al goede tips om dit te voorkomen 
* Sticky notes 2 kleuren uitdelen. Op de ene kleur iets schrijven wat je afleidt. Op de andere kleur 
schrijven wat jou helpt om te focussen (hebben ze al succeservaring opgedaan?).  
* A3 formulieren uit bijlage 1 ophangen. Laat de kinderen hun sticky notes op plakken. 
* Bespreek daarna welke afleiders er in je groep zijn (neem ook zeker een rommelige werkplek 
mee, of het niet hebben van alles wat je nodig hebt).  
En welke goede tips de kinderen al hebben om focus te houden. Verzamel deze in een document 
(al pratend mee typen bijvoorbeeld) en print dit uit. De tips komen in je klas te hangen. 

 
Werkvorm: ‘organiseren kun je leren’ 

Gesprek met de lln. over organiseren van je werk adhv vogel-versie van de meichembaum-beren 
(bijlage 2). Lees als leerkracht ook het uitlegblad uit bijlage 3 goed door. Hang het stappenplan op 
of deel tafelversie uit waar nodig. 
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Extra  
Als je het leuk vindt kun je een creatieve les koppelen aan de laatste werkvorm. Laat de kinderen 
dan met een zelfverzonnen figuur een stappenplan tekenen waar deze stappen in voor komen. 
(bijlage 4) 

 
 
Afsluiting  
Bespreek de verwachte moeilijkheden en de behaalde successen.  
Vooruitblik:  We hebben nu geleerd hoe we ons werk kunnen plannen en ook hoe we het zo kunnen 
organiseren dat het een succes wordt. Hier gaan we de komende tijd mee oefenen met de taken in 
de klas (of bij huiswerk)  
Tijdens de volgende les gaan we onszelf scoren met behulp van een reflectietool. Deze reflectietool 
blijven we aanvullen tot aan de tweede klas van het voorgezet onderwijs aan toe. Zo kunnen we zien 
hoe we telkens groeien in plannen en organiseren.  
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Les 2: Bijlage 1 – A3 vellen voor sticky notes 
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Les 2: Bijlage 2 – Stappenplan Zelfstandig werk 
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17 
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Les 2: bijlage 3 - Hoe pas je deze methode effectief toe - vogels 
meichenbaum 
 

Hoe pas je deze methode effectief toe? 

1 Laat ze niet zinloos rondfladderen 
Tinne Van Camp : “Het model van Meichenbaum stimuleert leerlingen om bewust stil te 
staan bij hun werkproces. Maar omdat in een klas zoveel speelt, lukt dat niet zomaar. Kan ik 
afleiding uitschakelen en mijn aandacht richten? Kan ik emoties even parkeren en tot rust 
komen? Als dat niet gebeurt, struikelen kinderen nog voor ze aan de opdracht beginnen.” 
“‘Waarom maken we deze opdracht?’ Logisch dat je de motivatie van je leerlingen triggert 
als je het nut van een taak kan overbrengen. Maar ook succesbeleving is belangrijk. Als een 
leerling dankzij jouw feedback leert hoe hij progressie kan maken, stijgt zijn motivatie om 
nog beter te doen. Die groeigerichte feedback hoeft niet enkel over de inhoud van de taak te 
gaan. Hoe een leerling een taak aanpakt, is net zo belangrijk.” 
  

2 Laat ze vlieguren maken 
Tinne Van Camp : “Het model van Meichenbaum draagt bij tot zelfsturing. Hou dat doel goed 
in de gaten en geef je leerlingen de kans om daarin te groeien. ‘Wat heb jij nodig om deze 
taak zelf in handen te nemen?’ Daag uit, geef feedback, reik hulpmiddelen aan. En neem het 
stuur niet te snel zelf in handen.” 
  
3 Vlieg niet op automatische piloot 
Tinne Van Camp : “Een duidelijke structuur voor reflectie is handig. Maar als je niet oppast, 
wordt die routine belangrijker dan de reflectie zelf. Wat doet dit kind (nog niet) goed? Welke 
tussenstappen heeft deze leerling nodig om te reflecteren? Of is het nog niet zinvol om met 
hem terug te kijken op zijn aanpak bij deze taak? Differentiëren dus, want als je niet aansluit 
bij de noden en mogelijkheden van een kind, zal je goedbedoelde advies niet landen.” 
  
4 Benut je vogelperspectief 
Tinne Van Camp : “Het model van Meichenbaum is een helder stappenplan om met kinderen 
te reflecteren over hun aanpak. Het proces is immers minstens zo belangrijk als het 
resultaat. Daag je leerlingen uit om met jou én met elkaar in gesprek te gaan over hun 
aanpak. ‘Wie las de hele opdracht? Had je verwacht dat je op moeilijkheden zou botsen? 
Waarom liep het bij jou zo vlot? En hoe komt het dat jij niet tevreden bent met het 
eindresultaat?’.” 
“Reflecteren over je eigen werkproces en veranderingen aanbrengen vraagt om een sterke 
metacognitie van je leerlingen. Als ze dat samen doen, merken leerlingen gelijkenissen en 
verschillen in aanpak op, kijken ze kritisch naar hun eigen methode en kunnen ze bij een 
volgende taak bewust hun strategie bijstellen.” 



 

20 
 

Les 3: Reflecteren kun je leren (groep7)  
Onderwerp   
Reflecteren op de vaardigheden plannen en organiseren   
Doel   
Leerlingen kunnen reflecteren op hun vaardigheden met betrekking tot plannen en organiseren  
Leerlingen kunnen zichzelf inschalen m.b.v. de reflectietool   
Materiaal    
Leerling  

• Pen 
• Kleurenkopie van de reflectietool (of het bestand op hun laptop) 

Docent   
• Digibord   
• Bijlage 1: de reflectietool   

Lesinhoud   
Introductie   
Terugblik naar les 2 ‘Aandacht en afleiders’   

Vorige les hebben we samen ene plan gemaakt om ons werk goed te organiseren en gefocust 
onze taken uit te voeren. Welke tips uit de lijst die we hebben gemaakt gebruik je? Wat ging 
goed, wat kan nog beter?   

Overzicht doelen les 3 (“Aan het einde van de les weten we… kunnen we…”).   
Bespreek dit met de leerlingen.  

  
Inhoud   
Introductie op reflecteren met een filmpje:  

 https://www.youtube.com/watch?v=lZxvMrGNyzk (kijk tot 1:14)   
Instructie reflectietool  

* Neem de tool goed door. Laat het schema zien op het bord. (Bekijk van tevoren zelf ook goed 
hoe de tool werkt.   
* Scoor je jezelf in blauw, dan ben je een verkenner-beginner op dit onderdeel.   
   Scoor je het onderdeel in oranje ben je al verder gevorderd - expert in het onderdeel.   

Binnen blauw (verkenner naar beginner) en oranje (gevorderde naar expert) kun je 
je   vaardigheden nog verder inschalen op 1 tot 4. Je kiest dus bij elk kopje in welke kleur je zit 
en daarna welk cijfer binnen die kleur. Dat geeft aan hoever je bent op dit gebied.  
Bespreek per onderdeel wat de leerlingen zich hierbij voor moeten stellen en geef als leerkracht 
voorbeelden.   

Invullen reflectietool  
Laat de leerlingen nu de tool voor zichzelf invullen.   
  
Het is mooi als de tool later besproken kan worden in een 1 op 1 setting of klein groepje, 
bijvoorbeeld tijdens zelfstandig werken of een andere zelfstadige opdracht van de klas. Je kunt 
ook alleen de leerling met opvallende scores bespreken. Wat heeft de leerling ingevuld. Wat is er 
voor deze leerling nodig om hierin verder te groeien. Maak hierover afspraken. Laat de tool 
minimaal 2x in een jaar aan bod komen.  

  
Afsluiting:   
Vooruitblik: We blijven oefenen met plannen en reflecteren. Het plannen kom elke week terug en 
het reflecteren 2 a 3x in het jaar. Volgend jaar gaan we weer met deze onderwerpen aan 
de gang, maar dan gericht op het thuis maken van schoolwerk. Zo bereid je jezelf top voor op 
het  voortgezet onderwijs!     
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Les 3: bijlage 1 – Reflectie tool 
 
Naam: ____________________________   Groep/Klas: ___________ Datum: ___________  

Reflectie-tool ‘Plannen en organiseren’  

Goed plannen en organiseren helpt je bij het leren voor school.   
Hoe goed kan je dit al? Waar kun je nog beter in worden?  
Geef antwoord op de volgende vragen.  
  Beginner  Expert  
Werk plannen  Ik heb de hulp van een ander nodig om mijn werk 

te plannen.  
Ik vind het nog lastig om in te schatten hoelang 
mijn taak duurt.  

Ik kan mijn werk zelfstandig plannen op een manier 
die past bij mij.  
Ik kan hierbij inschatten hoelang mijn taak duurt.  

  1  2  3  4  5  6  7  8  
  Beginner  Expert  
Agenda gebruiken  Ik heb de hulp van een ander nodig om een 

agenda te gebruiken.   
Ik vind het nog lastig om mijn taak duidelijk op te 
schrijven zodat ik weet wat ik precies moet doen.  

Ik kan mijn agenda zelfstandig netjes ordenen: er is 
duidelijk te zien wanneer ik welke taak af moet 
hebben.  
Ik plan voor langere tijd vooruit.  

  1  2  3  4  5  6  7  8  
  Beginner  Expert  
Werkvolgorde  Ik heb de hulp van een ander nodig om stap voor 

stap een werkvolgorde te maken.  
Ik vind het nog lastig om te bedenken welke taak 
ik eerst moet doen.  

Ik kan zelfstandig een werkvolgorde maken, 
inschatten of het haalbaar is en dit stap voor stap 
beschrijven.  

  1  2  3  4  5  6  7  8  
  Beginner  Expert  
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Organiseren van werk  Ik heb de hulp van een ander nodig om mijn 
werk te organiseren.  
Ik heb mijn spullen vaak nog niet op orde en weet 
dan niet waar ik het kan vinden.  
Ik heb een overzicht en planning, maar dit is vaak 
nog chaotisch.  

Ik kan mijn werk zelfstandig organiseren: ik weet 
waar alles ligt en hoe ik mijn werk moet 
voorbereiden om vervolgens zelfstandig aan mijn 
taak te beginnen.  

  1  2  3  4  5  6  7  8  
  Beginner  Expert  
Verantwoordelijkheid 
nemen  

Ik heb de hulp van een ander nodig om mijn taken 
zo te plannen en te organiseren dat het op tijd af 
is.  
Zonder hulp vergeet ik nog mijn (huis)werk op tijd af 
te hebben.  

Ik kan zelfstandig de verantwoordelijkheid nemen 
voor het plannen en organiseren van mijn taken.   
Ik heb mijn (huis)werk op tijd af en ik heb mijn 
spullen altijd op orde.  

  1  2  3  4  5  6  7  8  
  Beginner  Expert  
Reflecteren op gemaakt 
werk  

Ik heb de hulp van een ander nodig om mijn 
(huis)werk te controleren en vragen te stellen als ik 
deze heb.  
Ik vind het nog moeilijk om vragen te stellen over 
het (huis)werk dat ik heb gemaakt.  

Ik kan zelfstandig mijn gemaakte (huis)werk 
controleren en vragen stellen als ik deze heb.  
Ik weet zo precies wat ik kan en waar ik nog iets te 
leren heb.  

  1  2  3  4  5  6  7  8  
Opmerkingen (juf, meester, mentor, docent):  
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Les 1: Weekoverzicht en plannen (groep8)  
Doel 
Leerlingen hebben zicht op hun eigen activiteiten welke in de week plaatsvinden en weten 
wanneer ze ruimte hebben om huiswerk te maken. 
Leerlingen weten hoe ze hun huiswerk in een agenda/op een weekbord/op een weekblad kunnen 
invullen en plannen. 
Materiaal  
Leerling 

• Pen 
• Stiften 
• Bijlage 1 op A4-formaat 
• Bijlage 2 op A4-formaat OF eigen agenda 

Docent 
• Digibord 
• Pen 
• Stiften 
• Bijlage 1 op A3-formaat 
• Bijlage  2 op A3-formaat (eventueel gelamineerd) 

Lesinhoud 
Introductie 
Terugblik a.d.h.v. woordspin.  

Voor de leerling:  
In groep 7 zijn we met drie lessen bezig geweest rondom plannen en organiseren.  
Wat weet je nog over het plannen van je werk? Waarom is het belangrijk dat je dit kan?  
Wie heeft er al eens een agenda gebruikt? Of een weekbord? Hoe doe je dat nu?   

Overzicht doelen les 1 (“Aan het einde van de les weten we…kunnen we…”) 
 
Inhoud 
Filmpje over het nut van plannen (https://www.youtube.com/watch?v=9ks6ewkpd-8) 
Introductie weekoverzicht (bijlage 1) 
Invullen weekoverzicht (volgens EDI: voordoen, samen doen, zelf doen) 
Introductie plannen op weekblad (bijlage 2) OF in eigen agenda + stappenplan. Dus: Hoe ga je dit 

nu in je agenda/op je weekblad weg zetten? 
• Stap 1 – Agenda: zoek de goede week op | Weekblad: schrijf de datum op van de dagen 
• Stap 2 – Schrijf de dingen op die je elke week standaard hebt (sport, muziek, etc.) 
• Stap 3 – Schrijf de dingen op die je alleen die week hebt (tandarts, fysio) 
• Stap 4 – Schrijf op wanneer je huiswerk AF moet zijn  
• Stap 5 – Plan wanneer je aan je huiswerk gaat werken en wat je dan precies doet 
• Stap 6 – Houd je aan de planning en beloon jezelf "#$% 

Inoefening plannen in agenda/op weekblad: kinderen gaan nu zelf aan de slag met dit plannen. 
 
Afsluiting 
Vooruitblik:  

Voor de leerling: 
Plannen… Nu weet je wanneer je tijd hebt om aan je huiswerk te werken en je 
hebt een stappenplan leren kennen met hoe je je werk kunt verdelen over de week.  
Hoe organiseer je je werk? Hoe zorg je voor aandacht in plaats van afleiding? Dat leren we de 
volgende keer.  

Filmpje: stappenplan plannen (https://www.youtube.com/watch?v=8Ua4kp0vDa8) 
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Eventueel uitbreiden 
- Maak samen een eigen filmpje voor het stappenplan en deel deze met ouders (via 
Parro/Klasbord) 
- Laat de leerlingen zelf een 0-meting voor dit schooljaar invullen voor deze executieve 
vaardigheid. Een handige tool hiervoor is: 
https://juffrouwfemke.com/wp-content/uploads/2019/06/3.-scoreformulier-planning-en-
organisatie.pdf  
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 Les 1: bijlage 1 voorbeeld week overzicht 



 

26 
 

Les 1: bijlage 2 – voorbeeld weekblad 
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Les 2: Aandacht en afleiders (groep8) 
Doel 
Leerlingen weten hoe zij hun werk zelfstandig of met hulp kunnen organiseren. 
Leerlingen weten wat voor hen afleiders zijn en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat het te maken werk hun 
aandacht heeft. 
Materiaal  
Leerling 

• Pen 
• Werkblad ‘De drie cirkels’ (bijlage 3) 

Docent 
• Digibord 
• Werkbladen placemat (bijlage 1) 
• Focuskaart leeuw (bijlag 2) 
• Werkblad ‘De drie cirkels’ (bijlage 3) 
• Stellingen ‘De drie cirkels’ (bijlage 4) – kopieer voor het aantal groepjes dat je inzet 

Lesinhoud 
Introductie 
Terugblik naar les 1 – Weekoverzicht en plannen.  

“Wat weet je nog over de vorige les? (Weekoverzicht maken, agenda/weekblad gebruiken) 
Wat heb je hiervan toegepast? Wat ging goed? Waar liep je tegenaan?” 

Filmpje selectieve aandacht: Basketbalteam: https://www.youtube.com/watch?v=KB_lTKZm1Ts  
+ praat hierover na + koppel aan doel van de les.  

Overzicht doelen les 2 (“Aan het einde van de les weten we… kunnen we…”) 
 
Inhoud 
Introductie aandacht en afleiders 
“Als je je werk goed hebt ingepland zoals we vorige les hebben geoefend, is dat nog niet direct garantie 
op succes voor het af hebben van je (huis)werk. Dit vraagt ook een goede organisatie. We hebben net 
nagedacht over het nut van focus. Nu gaan we nadenken over wat ons kan afleiden en hoe we juist voor 
focus kunnen zorgen.”   
 
Werkvorm placemat in viertallen (bijlage 1) 

Voor de leerling:  
“Een leeuw vangt zijn prooi altijd in opperste focus (zie fotokaart – bijlage 2). Ieder vliegje wat voor 
afleiding zorgt, weet de leeuw te negeren en zo volledig gefocust te blijven op haar prooi (inderdaad.. 
de vrouwtjes vangen de prooi "#$%).  
Wij gaan nu nadenken over onze ‘vliegjes’ en hoe we gefocust kunnen zijn op onze prooi; ons te 
maken of te leren werk.” 

• Stap 1 – Kinderen denken zelfstandig na over de volgende vragen en schrijven dit in hun eigen 
vlak van de placemat: 
1. Wat zijn jouw vliegjes? Dus: wat kan jou afleiden tijdens het maken van je huiswerk? 
2. Welke focustips heb je voor jezelf of voor anderen? 

• Stap 2 - Kinderen delen hun uitkomsten en gaan op zoek naar overeenkomstige afleiders en 
tips om te focussen. Het groepje schrijft dit in het middenvak. 

• Stap 3 – Alle groepjes delen hun afleiders en focus-tips. De leerkracht verzamelt deze op het 
digibord als klassenoverzicht. (tip: Maak een afdruk van de tips voor de leerlingen) 
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 Werkvorm focus. (Kies een of meerdere van deze spellen. Je kunt ook verspreiden over de week) 
Leg het spel uit, laat gebeuren wat er gebeurt en evalueer dit vervolgens. Richt je in de evaluatie op het 
stukje ‘focus’. 

 
Juffen: Je staat/zit met elkaar in een kring. Je telt om beurten van 1 tot ….. Alleen bij elk getal wat in de tafel 
van 7 zit, zegt diegene ‘juf’ (of een ander woord).  
Dus: 1, 2, 3, 4, 5, 6, JUF, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JUF. Gaat het mis? Dan begint de eerstvolgende leerling weer bij 
1. Tot hoe ver komen jullie? 
 
Tel tot twintig: Zonder afspraken te maken probeer je met de groep tot twintig te tellen. De leerlingen mogen 
gewoon roepen, maar mogen maar één getal tegelijk roepen (dus niet twee getallen achter elkaar). Iemand 
roept ‘een’, een ander reageert met ‘twee’, etc. Maar… Wanneer er tegelijkertijd een getal geroepen wordt, 
begint het tellen opnieuw. Het kan goed zijn dat dit niet in een paar keer lukt…. "#$% 
 
Lopen en stilstaan: De hele groep loopt door het klaslokaal. Zonder dat er afgesproken is wanneer, staat de 
hele groep in één keer stil. Vervolgens gaat de hele groep weer tegelijkertijd lopen. Dit spel stopt, wanneer 
het vijf keer is gelukt om precies tegelijkertijd stil te staan. (uitbreiding: huppelen of achteruitlopen). 
 
Werkvorm ‘de drie cirkels’ (bijlage 3 en 4) 

Maak groepjes van maximaal vijf leerlingen. Het doel is inzicht krijgen in wat de leerlingen kunnen, in het 
geven en ontvangen van tips. Iedere leerling heeft een eigen werkblad (bijlage 3). Per groepje hebben de 
leerlingen een stapeltje met vijf stellingen (bijlage 4). 

• Stap 1 – Lees per leerling een stelling en bepaal voor jezelf in welke cirkel deze hoort + schrijf op.  
&'() = dit lijkt mij meestal; dit doe ik wel goed; dit kan ik wel; hier maak ik gebruik van 
*+, = dit kan, doe, weet ik soms wel en soms niet 
-./ = hier heb ik nog veel te leren, dit kan ik nog niet, hier maak ik bijna nooit gebruik van  

• Stap 2 – Ingevuld op je blad? à schuif de kaart door naar de volgende leerling en herhaal dit bij alle 
stellingen. 

• Stap 3 – Schrijf, waar mogelijk, een tip voor andere leerlingen bij de stelling. 
• Stap 4 – Bespreek met je groepje de tips en schrijf goede tips voor jezelf op.  

Plenair: bespreek met de hele groep goede tips en laat de leerlingen een actiepunt bedenken die zij de 
komende periode gaan ondernemen. De leerling kan dit op de achterkant van bijlage 3 opschrijven. 
 

Afsluiting 
Bespreek de verwachte moeilijkheden en de behaalde successen. Voor de leerling: 
“We hebben nu geleerd wanneer we ons huiswerk kunnen plannen, hoe we dit kunnen plannen en ook 
hoe we het zo kunnen organiseren dat het een succes wordt. Hier gaan we de komende tijd mee oefenen 
met maak- en leerwerk. 
Tijdens de volgende les zullen we onszelf weer scoren in de reflectietool. In groep 7 hebben jullie deze ook 
ingevuld. Wie weet is er al iets veranderd!” 
 
Tip: Je kunt de fotokaart van de leeuw klassikaal ophangen. 
Voor leerlingen bij wie het focussen extra moeite kost, kun je ook kleine kaartjes lamineren en deze aan 
hen apart geven/ op de hoek van de tafel plakken. 

Eventueel uitbreiden 

Laat de kinderen zelf of in groepjes een stappenplan maken van hoe je je aandacht bij je (huis)werk houdt. 
Tip: laat ze dit in Canva ontwerpen. 
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Les 2: bijlage 1 – Placemat 

 

Les 2: bijlage 2 – Focuskaart 
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Les 2: bijlage 3 Werkblad – De Drie Cirkels 
 

"#$%   &'(   )*+ 
  Stelling: 

 

 

 

Tips:  

 

Stelling: 

 

 

 

Tips:  

 

Stelling: 

 

 

 

Tips:  
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Ik ga de komende periode bezig met…:  
 
 
Deze tip ga ik daarvoor gebruiken…: 
 
 
Ik kan hiervoor deze persoon als hulp gebruiken…:
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Les 2: bijlage 4 – Stellingen 
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Les 3: Reflecteren kun je leren (groep 8)  
Doel  
Leerlingen kunnen reflecteren op hun vaardigheden met betrekking tot plannen en organiseren. 

Leerlingen kunnen zichzelf inschalen m.b.v. de reflectietool.  
Materiaal   
Leerling  

• Pen  

• Kleurenkopie van de reflectietool (of het bestand op hun laptop) – Bijlage  

Docent  

• Digibord  
• Bijlage 1 – Reflectietool  

• Voorbereiden: tool goed bekijken 

Lesinhoud  
Introductie  

Terugblik naar les 2 ‘Aandacht en afleiders’  

Tijdens de vorige les hebben we samen een plan gemaakt om ons werk goed te organiseren en 

gefocust onze taken uit te voeren. Welke tips uit de lijst die we hebben gemaakt gebruik je? Wat 

ging goed, wat kan nog beter?  
Overzicht doelen les 3 (“Aan het einde van de les weten we… kunnen we…”).  

Bespreek dit met de leerlingen. 

 
Inhoud  

Introductie op reflecteren met een filmpje (kies er een). 

https://www.youtube.com/watch?v=VrSUe_m19FY – Stuck on a escalator 

https://www.youtube.com/watch?v=HSZZ5Vq3hNw – Partly cloudy 

https://www.youtube.com/watch?v=xroy2VFphi4 – Piper  

Bespreek na:  

In alle filmpjes loopt er iemand (soms letterlijk) vast. Door ‘in de spiegel’ te kijken naar wat er 

aan de hand is, te kijken naar hoe je het wil en vervolgens zelf een actie te ondernemen (soms 

met hulp van anderen) kan je uiteindelijk weer een stap verder komen. Dan is dat ‘in-de-spiegel-

kijk-moment’ wel van groot belang. Dat is reflecteren. 

 

Instructie reflectietool 

• Stap 1 – Neem de tool samen goed door. Laat het schema zien op het bord. (Bekijk van te 

voren zelf ook goed hoe de tool werkt!) 

• Stap 2 – Scoor je jezelf in blauw, dan ben je een verkenner-beginner op dit onderdeel.  

   Scoor je het onderdeel in oranje ben je al verder gevorderd - expert in het onderdeel.  

Binnen blauw (verkenner naar beginner) en oranje (gevorderde naar expert) kun je je   

vaardigheden nog verder inschalen op 1 tot 4. Je kiest dus bij elk kopje in welke kleur je zit en 

daarna welk cijfer binnen die kleur. Dat geeft aan hoever je bent op dit gebied. 

Bespreek per onderdeel wat de leerlingen zich hierbij voor moeten stellen en geef als 

leerkracht voorbeelden.  
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Invullen reflectietool 

Laat de leerlingen nu de tool voor zichzelf invullen.  

Het is mooi als de tool later besproken kan worden in een 1 op 1 setting of klein groepje, 

bijvoorbeeld tijdens zelfstandig werken of een andere zelfstadige opdracht van de klas. Je kunt  

ook alleen de leerling met opvallende scores bespreken. Wat heeft de leerling ingevuld. Wat is er 

voor deze leerling nodig om hierin verder te groeien. Maak hierover afspraken. Laat de tool 

minimaal 2x in een jaar aan bod komen. 

 
Afsluiting:  
Vooruitblik:  

We blijven oefenen met plannen en reflecteren. Het plannen kom elke week terug en het 

reflecteren 2 a 3x in het jaar. Volgend jaar op de middelbare school ga je weer met deze 

onderwerpen aan de slag zodat je je werk goed kunt plannen en organiseren.  

 

Voor de leerkracht: de opvallende informatie die naar voren komt uit de reflectietool kun je 

meenemen in je adviesformulier.  

Tip: geef een recent ingevulde reflectietool mee met de warme overdracht, zodat deze bij de nieuwe 

mentor terecht komt. 
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Les 6: bijlage 1 – Reflectie tool 

Naam: ____________________________   Groep/Klas: ___________ Datum: ___________  

Reflectie-tool ‘Plannen en organiseren’  

Goed plannen en organiseren helpt je bij het leren voor school.   
Hoe goed kan je dit al? Waar kun je nog beter in worden?  
Geef antwoord op de volgende vragen.  
  Beginner  Expert  
Werk plannen  Ik heb de hulp van een ander nodig om mijn werk 

te plannen.  
Ik vind het nog lastig om in te schatten hoelang 
mijn taak duurt.  

Ik kan mijn werk zelfstandig plannen op een manier 
die past bij mij.  
Ik kan hierbij inschatten hoelang mijn taak duurt.  

  1  2  3  4  5  6  7  8  
  Beginner  Expert  
Agenda gebruiken  Ik heb de hulp van een ander nodig om een 

agenda te gebruiken.   
Ik vind het nog lastig om mijn taak duidelijk op te 
schrijven zodat ik weet wat ik precies moet doen.  

Ik kan mijn agenda zelfstandig netjes ordenen: er is 
duidelijk te zien wanneer ik welke taak af moet 
hebben.  
Ik plan voor langere tijd vooruit.  

  1  2  3  4  5  6  7  8  
  Beginner  Expert  
Werkvolgorde  Ik heb de hulp van een ander nodig om stap voor 

stap een werkvolgorde te maken.  
Ik vind het nog lastig om te bedenken welke taak 
ik eerst moet doen.  

Ik kan zelfstandig een werkvolgorde maken, 
inschatten of het haalbaar is en dit stap voor stap 
beschrijven.  

  1  2  3  4  5  6  7  8  
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  Beginner  Expert  
Organiseren van werk  Ik heb de hulp van een ander nodig om mijn 

werk te organiseren.  
Ik heb mijn spullen vaak nog niet op orde en weet 
dan niet waar ik het kan vinden.  
Ik heb een overzicht en planning, maar dit is vaak 
nog chaotisch.  

Ik kan mijn werk zelfstandig organiseren: ik weet 
waar alles ligt en hoe ik mijn werk moet 
voorbereiden om vervolgens zelfstandig aan mijn 
taak te beginnen.  

  1  2  3  4  5  6  7  8  
  Beginner  Expert  
Verantwoordelijkheid 
nemen  

Ik heb de hulp van een ander nodig om mijn taken 
zo te plannen en te organiseren dat het op tijd af 
is.  
Zonder hulp vergeet ik nog mijn (huis)werk op tijd af 
te hebben.  

Ik kan zelfstandig de verantwoordelijkheid nemen 
voor het plannen en organiseren van mijn taken.   
Ik heb mijn (huis)werk op tijd af en ik heb mijn 
spullen altijd op orde.  

  1  2  3  4  5  6  7  8  
  Beginner  Expert  
Reflecteren op gemaakt 
werk  

Ik heb de hulp van een ander nodig om mijn 
(huis)werk te controleren en vragen te stellen als ik 
deze heb.  
Ik vind het nog moeilijk om vragen te stellen over 
het (huis)werk dat ik heb gemaakt.  

Ik kan zelfstandig mijn gemaakte (huis)werk 
controleren en vragen stellen als ik deze heb.  
Ik weet zo precies wat ik kan en waar ik nog iets te 
leren heb.  

  1  2  3  4  5  6  7  8  
Opmerkingen (juf, meester, mentor, docent):  
  
  
  
  
  
 


