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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.  
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 zelfgekozen 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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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.  
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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: Agenda gebruiken 
 

 

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 een eigen gekozen 

agenda moeten invullen en kennen de afkortingen die ze hierbij kunnen gebruiken. 

Materiaal  
Leerling 

• Pen en stiften 

• Eigen gekozen agenda 

Docent 
• Bijlage 1: Werkblad Weekoverzicht 

• Bijlage 2: Werkblad Afkortingen: Overzicht van afkortingen van Vakken/docenten/notities 

Lesinhoud 
Terugblik: Kijk terug op de vorige les met de volgende vragen. 

Hoe heb jij afgelopen jaar je agenda gebruikt? Dagelijks, wekelijks, niet. 

Waarvoor gebruik jij je agenda? 

Welke agenda ga je dit jaar gebruiken? 

Wat was prettig aan het werken met een agenda afgelopen jaar? 

 

Inhoud 
• Kun jij de 6 stappen van agenda gebruik ook dit jaar weer gebruiken? Voorbeeld van 

gebruik 6 stappen: https://www.youtube.com/watch?v=OtTE-eWh1NI  

 

• Gebruik het Bijlage 1: werkblad weekoverzicht om de leerlingen weer een beeld te laten 

krijgen van hun week. Leerlingen geven kleur aan een weekoverzicht, wanneer ze naar 

school gaan, sporten, tijd hebben voor huiswerk enz. Wat is er anders dan vorig jaar? 

Meer of minder tijd voor huiswerk? 

 
• Korte herhaling, afkortingen gebruiken: Bespreek dat als ll gaan schrijven in hun Plenda 

dat netjes, overzichtelijk en zo kort mogelijk te kunnen doen. Er zijn veel verschillende 

vakken/namen/notities die je met afkorting kan opschrijven. Scheelt tijd. Oefening: Welke 

afkortingen zijn er dit jaar? Bijlage 2: Werkblad Afkortingen 

 

• In klas 2 mag een leerling ook kiezen om een digitale agenda te gebruiken. Laat als 

voorbeeld zien hoe magister gebruikt kan worden om in te plannen. Hoe voeg je iets toe 

aan je agenda? 

 

Afsluiting: Plan wat tijd in om leerlingen hun eigen Agenda te pimpen of om te oefenen met 

plannen in magister.  

Huiswerk voor de leerling 
Als je nog geen plan agenda hebt dan koop je een agenda die past bij jou. Of kies je voor digitaal 

plannen? Neem je Plenda volgende Studieles weer mee en zorg dat je hem eigen hebt gemaakt, 

zodat we weten dat hij van jou is. Zoek de schoolvakanties op, via internet en zet deze alvast in je 

agenda. Ook andere belangrijke zaken als inloggegevens voor schoolzaken, waar sla jij die op? 

Vooruitblik 
Plannen. Je weet nu wanneer je tijd hebt om aan je huiswerk te werken. Hoe verdeel je het leren 

en maken van huiswerk over de week?  
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Les 1: Bijlage 1 – Werkblad weekoverzicht 
 

 

 

 

 

 

  

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag  zaterdag zondag 

5:00        

6:00        

7:00        

8:00        

9:00        

10:00        

11:00        

12:00        

13:00        

14:00        

15:00        

16:00        

17:00        

18:00        

19:00        

20:00        

21:00        

22:00        

23:00        

24:00        
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Les 1: Bijlage 2 – Werkblad afkortingen 
 

In je rooster staan allemaal afkortingen. Wat beteken het allemaal? Vul samen met je buurman of 

buurvrouw het overzicht in en bespreek het in de klas.  

 

 

Als je straks zelf huiswerk gaat opschrijven is het handig om nog wat afkortingen te kennen, 

zo schrijf je het huiswerk veel sneller op. Bedenk wat een goede afkorting is voor deze 

woorden.  

 
Woord  Afkorting  
Hoofdstuk    
Paragraaf    
Bladzijde    
Opdracht    
Maken    
Lezen    
Leren    
Inhalen    
Toets/Proefwerk/repetitie    
Schriftelijke overhoring    
  

  

 
  

Vakken  Afkorting vak Afkorting docent  Docentnaam  

Nederlands        

Engels        

Mens en Techniek        

Mens en maatschappij        

Mens en Natuur        

Wiskunde        

Rekenen        

Economie        

Lichamelijke opvoeding        

Classes        

Talent in zicht        

LOB       

Studielessen        

Mentorcontactuur        

Godsdienst        

Tekenen        

Drama        
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Les 2: (Huis)werk plannen 
  

Doel 
• Leerlingen kunnen zelfstandig inplannen 

• Leerlingen kunnen prioriteiten stellen in het maken van een planning. 

• Leerlingen kunnen zelfstandig de werkvolgorde aanpassen op het moment dat deze niet 

handig blijkt.  
Materiaal  
Leerling:  

• Pen 

• Plenda of andere planagenda 

• Laptop (om op magister te zien welke toetsen er ingepland staan) 

• In geval van toetsweek: overzicht wanneer welke toets. 

Docent: 
• Filmpje ((toelichting Eisenhower matrix)  

https://www.youtube.com/watch?v=SyTbEeHQTpQ&t=1s 

• Eisenhouwer werkblad (leeg exemplaar) 

Lesinhoud 
Terugblik: Kijk terug op de vorige les met de volgende vragen. 

• Heb jij je agenda eigen gemaakt (gepimpt)  

• Plan jij je schooltaken? 

• Is deze agenda een goede planhulp? 

• Heb jij een vast moment op de dag dat je huiswerk maakt? 

• Kom je weleens in tijdnood? Hoe komt dit? 

• Hoe houdt je overzicht? 

 

Inhoud: In de vorige lessen heb je steeds gewerkt met de 6 stappen van de Plenda. Hier een 

filmpje vanuit iemand die zelf een agenda en een planning maakt.  

https://www.youtube.com/watch?v=IYa9NTyoG8U 

Wat kun je uit dit filmpje halen dat werkt voor jou? 

 

1. Hoe kun je prioriteren: 

• Leg de Eisenhower methode uit met een filmpje. (De termen komen niet helemaal 

overeen maar dat is geen probleem om er mee te gaan werken) 

• Laat leerlingen het Eisenhower werkblad invullen. 

• Maak eerst een lijst met werkzaamheden die je vandaag of deze week wil gaan 

doen. (Sporten, huiswerk, afspreken met vrienden) 

• Laat leerlingen vervolgens deze plaatsen in het Eisenhower overzicht. 

2. Bespreek klassikaal het invullen. Hoe ging het invullen? Wat heb je ingevuld?  

 

Afsluiting: Waarom en wanneer is deze manier van prioriteren handig? Wie kan/gaat het 

gebruiken? Bespreek dit klassikaal. 

Huiswerk 
Plan je huiswerk, houdt rekening met je weekoverzicht en stel prioriteiten. Als het onoverzichtelijk 

wordt of veel, gebruik dan de Eisenhower methode om prioriteiten te stellen 

Vooruitblik 
Wat zijn je grootste afleiders en hoe ging je daar vorig jaar mee om? 
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Les 2: Bijlage 1 - Prioriteiten 
Opdracht 1: Maak een overzicht van werkzaamheden die je vandaag of deze 
week wil gaan doen. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.  

8.  

9.  

10. 

 

 

 

Opdracht 2: Verwerk de lijst nu in het schema. 

 Dringend Niet dringend 

Belangrijk   

Onbelangrijk   
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Les 3: Aandacht en afleiders 
 

  

Doel 
Leerlingen krijgen kennis over hoe het werkt met aandacht en afleiders. Ook kunnen ze oplossingen bedenken 

hiervoor.  

Materiaal  
Leerling 
• Pen 

Docent 
• Docenten informatie Aandacht en afleiders (zie hieronder) 

• Werkblad voor alle leerlingen Aandacht en Afleiders 

Lesinhoud 
Terugblik: Door te kijken hoe het gaat met het stellen van prioriteiten. 

• Hoe gaat het met het stellen van prioriteiten, en kun jij je daaraan houden? 

• Maak jij in de Plenda een lijstje in welke volgorde jij je werk gaat doen? 

• Hoe lang ben jij bezig met het huiswerk per week? 

 

Inhoud: Bekijk één van de filmpjes (of zoek zelf nog een filmpje over aandacht op youtube, er zijn er genoeg)  

• Moordzaak: https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA  

• Cupecake: https://www.youtube.com/watch?v=_bnnmWYI0lM  

• Start een klassengesprek volgens de bijlage 1: docenten info over “Aandacht en afleiders”.  

 

Op Bijlage 2: Werkblad afleiders zie je veel voorkomende afleiders in de klas of thuis. Schrijf achter elk een mogelijke 

oplossing om hierdoor niet afgeleid te raken. Bespreek de oplossingen met de klas. Als (mentor)klas kun je klassikale 

afspraken maken over (zelfstandig) werken in de klas.  

 

Optioneel: 2 spellen waarbij aandacht belangrijk is. 

 

• Spel 1: Laat de leerlingen door het lokaal lopen, een willekeurige route, wanneer de docent zegt start. Begint 

de tijd te lopen. Doel is 1 minuut zonder geluid door het lokaal te lopen. Lukt dit? Bespreek waarom wel 

waarom niet? 

• Spel 2: Laat de leerlingen in een kring staan en op het moment van spelen staan ze in polonaise vorm, de 

gezichten dezelfde kant op. Er zijn 3 acties, die ze moeten onthouden, sprongetje naar voren, sprongetje naar 

achteren en halve draai. Voor elke actie wordt er een codewoord bedacht in de vorm van fruit. Bijvoorbeeld: 

Appel = sprong naar voren, Banaan = sprong naar achter, Peer = halve draai. Zorg voor een opbouw, eerst 2 

fruit soorten en daarna de 3e of langzaam en daarna sneller.  

 

Huiswerk voor de leerling 
Bespreek met je ouders thuis welke afleiders er zijn, aan de hand van het Bijlage 3: werkblad Afleiders thuis. Vul 

samen met ouders de opdracht in en neem het werkblad weer mee naar school. 

 

Vooruitblik 
We gaan leren reflecteren op het gemaakte huiswerk. 
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Les 4: Bijlage 1 – Docenten info over “Aandacht en afleiders” 
 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=KB_lTKZm1Ts  
Vraag 1: Tel hoe vaak de bal wordt overgegooid  

Dit basketbal team gooit een aantal keer de bal over. Ik geef jullie de opdracht om te tellen hoe vaak 

de bal wordt overgegooid. (Filmpje laten zien en stopzetten op het moment wanneer de vraag in 
beeld komt wie de beer heeft gezien)  

Wie heeft de beer niet gezien? Hoe zou dat kunnen komen? Je kunt je aandacht vergelijken met een 

mijnwerkerslamp. Jullie moeten je voorstellen dat iedereen van jullie zo’n helm op heeft en dat alles 

waar dat licht op schijn in je brein terecht komt. Het licht van die lamp is dus eigenlijk je aandacht. Je 

concentreert je alleen op dat ene wat in het licht staat, en je let niet op de rest van de wereld om je 

heen. Bij degene die de beer niet hebben gezien, stond de mijnwerkerslamp alleen op de bal gericht; 

de dingen die er omheen gebeurden, hadden niet jullie aandacht. Jullie konden je dus goed op één 

ding concentreren  

Wie heeft de beer wel gezien? Als je de beer wel hebt gezien, had je de aandacht niet op één ding 

gericht, maar keek je naar het hele plaatje. Bij jullie stond de mijnwerkerslamp dus wat breder 

afgesteld, waardoor je er veel mee kunt zien.  

Aandacht  

Je aandacht werkt dus eigenlijk als een soort filter. Alleen de dingen waar 

je je aandacht op richt, worden in je brein verwerkt. Aandacht is dus 

belangrijk om informatie goed op te kunnen nemen en dus ook om informatie te kunnen 

onthouden. Maar als je mijnwerkerslamp altijd breed staat afgesteld, kan dit ook wel eens 

vermoeiend zijn. Wie zou weten waarom? Er komt namelijk een heleboel informatie in je 

brein terecht.  

Verschillende soorten aandacht  

Er zijn ook verschillende soorten aandacht. Je kunt heel goed zijn in één soort aandacht, en weer 

minder goed in een andere soort. Voor iedereen is dit anders:  

1. Gerichte aandacht. Bij gerichte aandacht gaat het erom dat je je korte tijd op één ding kunt 

richten. Bijvoorbeeld: luisteren naar een belangrijke mededeling in de klas. Iedereen kan dit, 

zolang de mededeling niet te lang duurt, en er niet te veel afleiding is.  

2. Volgehouden aandacht. Bij volgehouden aandacht gaat het erom dat je lange tijd met 

hetzelfde bezig kunt zijn. (Wie kan er een voorbeeld noemen?) Bijvoorbeeld luisteren naar 

een lange uitleg van een leerkracht.  
3. Verdeelde aandacht. Verdeelde aandacht heb je nodig als je twee dingen tegelijkertijd wilt 

doen. Je moet dan telkens tussen twee dingen wisselen. Bijvoorbeeld: huiswerk maken en 

tegelijkertijd met je telefoon bezig zijn. Dit is best wel lastig. Als je iets moet leren of een taak 

af moet maken, kun je daarom het beste zorgen dat je één ding tegelijkertijd doet.  
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Afgeleid raken  

Wie weet wat het betekent als je afgeleid raakt? (gedachten die afdwalen). Afgeleid raken 

is heel normaal en gebeurt bij iedereen. Het kan wel lastig zijn, doordat het je van je werk 

houdt, of doordat je sneller een fout maakt. Als je weet waardoor je wordt afgeleid, en 

wanneer, kun je voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Er zijn twee soorten afleidingen:  

1. Afleiding van buitenaf. Is afleiding door dingen die om je heen gebeuren, dus alles in 

de omgeving. (bv. smartphones, andere mensen om je heen, een rommelige kamer, 

geluid van een televisie op de achtergrond).  

2. Afleiding van binnenuit. Is afleiding door gedachten die bij je opkomen. (bv. 

Wegdromen, piekeren, denken aan wat je nog moet doen of gaat doen).  

Tips om je aandacht erbij te houden  

1. Als je je aandacht op iemand wilt richten, ga er dan goed voor 

zitten! Zorg dat je rechtop zit en kijk degene die spreekt aan. Je 

aandacht richt zich dan vaak automatisch op datgene waar je ogen 

naar kijken.  

2. Neem je voor om wat je geleerd hebt aan iemand anders uit te leggen. Je luistert dan 

op een andere manier: beter, scherper en meer geïnteresseerd.  

3. Als je iets niet begrijpt, geef dan niet op maar stel vragen. Domme vragen bestaan 

niet!  

4. Oordeel niet van tevoren. Grote kans dat het je niet lukt om op te letten als je denkt 

‘Het zal wel weer saai worden’. Denk liever ‘waar zou het vandaag over gaan?’ en 

luister naar wat iemand te vertellen heeft.  
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Les 3: Bijlage 2 - Werkblad Afleiders 
 

Opdracht 1: Hieronder staan een aantal afleiders die vaak voorkomen, thuis of in de les. Bedenk voor 

elke afleider een oplossing waardoor je niet snel meer wordt afgeleid. 

 

Afleider Oplossing 

1. Telefoon  

2. Youtube dat nog open 

staat op je laptop waar je op 

moet werken. 

 

3. Rommelige werkplek  

4. Negatieve gedachte. Ik kan 

het niet, of het gaat met niet 

lukken. 

 

5. De gedachte dat je 

vrienden nu iets leuks aan het 

doen zijn. 

 

6. En broer of zus die om 

aandacht vraagt. 

 

7. Klasgenoten die vervelend 

doen in de les.  
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Les 3: Bijlage 3 – Werkblad afleiders thuis 
 

Neem samen met je ouders deze checklist door om te kijken of jij ook afleiders thuis hebt.  

Heb jij een……. 

 

¨ Een rustige werkplek waar niemand je stoort. 

¨ Een overzichtelijke plek waar schoolspullen kunnen liggen. 

¨ Een overzichtelijke werkplek waar gewerkt kan worden. 

¨ Een afspraak over telefoon/internet gebruik. 

¨ Een afspraak over het gebruik van muziek tijdens het maken van huiswerk. 

¨ Een afspraak over wat te doen als je niet verder komt met je huiswerk. 

 

 

Bespreek met je ouders wat al goed gaat van bovenstaande afleiders en schrijf op waaruit dit blijkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespreek nu met je ouders wat verbeterd kan worden van bovenstaande afleiders en maak 

afspraken hierover. Schrijf in dit vak wat je hebt afgesproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paraaf van één van de ouders 

 Als bewijs dat ouders hebben deelgenomen aan deze opdracht. 
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Les 5: Reflecteren op gemaakt werk 
 

  

Doel 
 Leerlingen krijgen zicht op eigen studievaardigheden. Wat is er goed gegaan? Waar is nog 

ontwikkeling nodig? En hoe leer/plan ik voor ieder vak?  

Materiaal  
Leerling 

• Pen 

Docent 
 Per leerling kopiëren: 

• Bijlage 1: leerlogboek; (werkboek leren-leren)  

Lesinhoud 
Terugblik: Kijk terug op de vorige les met de volgende vragen.  

• Hoe is de opdracht met ouders gegaan? 

• Hoe is het gegaan met prioriteren?  

• Waar ben je tevreden over?  

• Waar ben je minder tevreden over?  

• Hoe zou je dat kunnen verbeteren? 

 

Inhoud: Reflecteren op gemaakt werk:  

Filmpje, ‘wat is reflecteren?’ 

https://www.youtube.com/watch?v=lZxvMrGNyzk&t=8s 

Filmpje: ‘reflecteren’ (Tumult) 

https://www.youtube.com/watch?v=VHjRdmuM4GI 

 

Kijk eerst als docent wat je gaat gebruiken voor jouw klas uit de bijlage 1: ‘leerlogboek’. Maak een 

inschatting welke stappen jouw leerlingen kunnen maken bij het invullen. 

• Je kunt de eerste vragen klassikaal bespreken en laten invullen. 

• Je kunt de eerste vragen ook direct individueel laten invullen. 

 

Vanaf de checklist ‘wat heb ik nodig’ vult elke leerling het in waarbij de docent in gedachten houdt 

dat daar acties uit voort komen.  

Deze acties worden besproken afhankelijk van de hulpvraag/behoefte met: 

• ouders 

• mentor  

• vakdocent 

 

Huiswerk 
Lesopdracht/Huiswerk:   

• De leerlingen gaan aan de slag met de acties die ze zelf hebben ingevuld. Bespreken met 

ouders of mentor of vakdocent. 

• De volgende les wordt hierop teruggekomen. 

Vooruitblik 
De volgende gaan we terugkijken op deze lessenreeks en bekijken wat je hebt geleerd.  
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Les 5: Bijlage 1 – Leerlogboek 
  

Het leerlogboek 

Naam: 

Klas: 

Datum: 

Hoe is het leren in de afgelopen week gegaan? 

Heb ik mijn huiswerk op orde? 

ja / nee / soms 

omdat: 

! Gaat het maakwerk goed? 

ja / nee / soms 

omdat: 

1 



 

   

 

21 

  
  

Gaat het leerwerk goed? 

ja / nee /   soms 

omdat: 

! Gaat het plannen van mijn leertaken (in de agenda/ Plenda) goed? 

ja / nee /  soms 

omdat: 

Wat is de oorzaak? 

Deze week hadden de volgende factoren een negatieve invloed op mijn 

huiswerktaken: 

Uitstelgedrag 

Concentratieproblemen 

Moeite met plannen en organiseren 

Te veel andere activiteiten waardoor ik weinig tijd had voor huiswerk 

Motivatieproblemen 

Niet goed weten hoe ik iets moest aanpakken 

Ziekte 

Te veel afleiding (gamen, social media, sociale activiteiten) 

Geen fijne studeerplek 

Thuissituatie 

anders, namelijk: 

2 
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Welke vorderingen maak ik? 

Dit vak gaat … 

Geef met een letter hieronder aan in het hokje 

naast het vak.  

Wat heb ik nodig om te kunnen 

verbeteren? 

Wat voor jou bij dit vak van toepassing is. 

G = goed 

M = matig 

S = slecht 

& Lees de checklist (hierna). 

Kies voor elk vak dat je matig of slecht 

vindt gaan een of meer dingen die 

jou kunnen helpen. 

! Plaats de cijfers uit de checklist in 

de hokjes achter het vak. 

Nederlands 

Frans 

Engels 

Wiskunde 

NaSk 

Biologie 

Geschiedenis 

Aardrijkskunde 

✔ Checklist: Wat heb ik nodig om mijn resultaten te kunnen verbeteren? 

1 Extra instructie over de lesstof 

2 Meer tijd om te oefenen/leren 

3 Meer oefenstof 

4 Mijn huiswerk voor dit vak beter bijhouden 

5 Motivatie 

6 Bijles 

7 Kennis over manieren om te leren (leerstrategieën) 

8 Hulp om erachter te komen hoe ik dit vak het best kan leren 

9 Hulp van mijn vakdocent 

10 Anders, namelijk: 

3 
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Tevreden of niet? 

Dit wil ik graag met mijn mentor bespreken over mijn resultaten: 

! Deze vraag/vragen over mijn huiswerkaanpak heb ik voor mijn vakdocent: 

1) 

2) 

3) 

4) 

tip 

Hulp vragen 

Als je lesstof niet begrijpt, wacht dan niet en vraag zo mogelijk 

nog tijdens de les je vakdocent om hulp! 

4 

! Ik ben 

Omdat: 

over de aanpak van mijn schooltaken. (Zet een van de 

onderstaande cijfers in het vakje.) 

1 Zeer tevreden 

2 Een beetje tevreden 

3 Niet tevreden 
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Les 6: Reflecteren kun je leren!  

 

 

Doel 
 Leerlingen leren reflecteren op hun plan- en organisatievaardigheden en stellen zichzelf een 

leerdoel voor de komende periode.  

Materiaal  
Leerling 

• Pen 

Docent 
 Per leerling kopiëren: 

• Reflectie-tool uit de bijlage 

Lesinhoud 
Terugblik: Kijk terug op de vorige les met de volgende vragen.  

• Hoe is het de afgelopen lessen gegaan met jouw studievaardigheden? Wat ging beter en 

wat blijft lastig? 

• Heb je jouw vragen kunnen stellen aan jouw vakdocent? 

• Welke tips heb jij gekregen van jouw mentor? 

 

Inhoud: Reflecteren op jouw plan- en organisatievaardigheden: 

De volgende filmpjes heb je in de vorige les al gezien. Bekijk er nog eens een met jouw klas. 

Filmpje, ‘wat is reflecteren?’ 

https://www.youtube.com/watch?v=lZxvMrGNyzk&t=8s 

Filmpje: ‘reflecteren’ (Tumult) 

https://www.youtube.com/watch?v=VHjRdmuM4GI 

 

Deel de reflectie-tool uit aan de leerlingen en geef aan dat je dit stap voor stap samen gaat 

invullen. Er is ook een onlineversie in Forms (Forms link) 

• Naar mate de leerlingen vaker de tool hebben ingevuld, zullen ze dit steeds zelfstandiger 

kunnen.  

• Je kan deze tool ook heel mooi gebruiken tijdens een mentorgesprek als aanknopingspunt 

voor een verdiepend gesprek over plannen en organiseren.  

• Een leerling start altijd in de blauwe kolom en ontwikkelt zich gaandeweg klas 2 naar de 

gele kolom.  

 

Belangrijk is dat leerlingen kritisch leren kijken naar hun eigen plan- en organisatievaardigheden 

aan de hand van de schaalvragen. Elke leerling blikt terug op de lessen ‘plannen en organiseren’ 

die hij tot nu toe heeft gevolgd. 

 

è De leerlingen vullen nu de tool in (samen met de docent).  

è De leerling vult vervolgens in waar hij/zij de komende periode op gaat letten in de les en 

wie hij hiervoor nodig heeft om zijn doel te bereiken. 

 

Huiswerkopdracht 
De leerling bespreekt zijn leerdoelen voor de komende periode met zijn docent / mentor / thuis. 

Vooruitblik 
Over enkele weken pakken we deze reflectie-tool er weer bij en bekijken we of een leerling is 

gegroeid in zijn plan- en organisatievaardigheden!  
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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 en omcirkel het bijpassende cijfer voor jezelf.  
 

WERK PLANNEN 
Beginner  Expert  

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  
Leerdoel voor de komende periode: 
 
Wie of wat heb ik nodig om mijn doel te bereiken?  
 

AGENDA GEBRUIKEN 
Beginner  Expert  

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  
Leerdoel voor de komende periode: 
 
Wie of wat heb ik nodig om mijn doel te bereiken? 
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WERKVOLGORDE 

Beginner  Expert  

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  

Leerdoel voor de komende periode: 
 
Wie of wat heb ik nodig om mijn doel te bereiken? 
 

ORGANISEREN VAN WERK 

Beginner  Expert  
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  
Leerdoel voor de komende periode: 
 
Wie of wat heb ik nodig om mijn doel te bereiken? 
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VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN 

Beginner  Expert  
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  
Leerdoel voor de komende periode: 
 
Wie of wat heb ik nodig om mijn doel te bereiken? 

REFLECTEREN OP GEMAAKT WERK EN HET WERKPROCES 

Beginner  Expert  
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  
Leerdoel voor de komende periode: 
 
Wie of wat heb ik nodig om mijn doel te bereiken? 

 
 

Opmerkingen van de mentor: 
 
 
 

 


