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Handleiding planner Het Saenredam 

Vanaf het schooljaar 2020-2021 maakt Het Saenredam gebruik van één soort planner. In deze 

coronaperiode is het goed mogelijk dat leerlingen eerder het overzicht verliezen op hetgeen dat zij 

moeten doen voor school. Deze planner helpt om het overzicht op huiswerk en toetsen te bewaren. 

De planner geeft structuur, wat de leerling meer rust geeft. De planner geeft de leerling inzicht in 

hoeveel tijd het maken van huiswerk en het leren voor toetsen kost. Het doel van het plannen is het 

vergroten van de zelfstandigheid van de leerling. Wij adviseren dat u als ouder(s)/verzorger(s) 

meekijkt en uw kind stimuleert om de planner in te vullen en bij te houden. Hoe u dit kunt doen, 

wordt toegelicht in deze handleiding. 

 

1. Weekschema en planner 
Er zijn twee instrumenten ontwikkeld om leerlingen te leren plannen en organiseren, namelijk: 

1. Het weekschema. Dit schema vullen leerlingen in voordat zij beginnen met plannen. Dit 

schema zorgt voor overzicht van de week van de leerlingen. Uw kind kan zo zien hoeveel tijd 

hij/zij iedere dag heeft om huiswerk te maken of om te leren voor een toets. Op afbeelding 1 

is een voorbeeld van een weekschema te zien. Dit schema hoeft maar één keer ingevuld te 

worden. Mochten er zich veranderingen voordoen in het weekschema van uw kind, is het 

belangrijk om dit op papier ook aan te passen. 

 
       Afbeelding 1) Voorbeeld weekschema 
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2. De planner. Vervolgens gaan leerlingen aan de slag met de planner (zie afbeelding 2). De 

leerlingen kunnen het ontwikkelde stappenplan volgen om de planner op de juiste manier in 

te vullen. Wij adviseren u om uw kind te herinneren aan het invullen en bijwerken van de 

planner. U kunt uw kind er bijvoorbeeld aan herinneren om vier dagen van tevoren te 

beginnen met leren voor een proefwerk en drie dagen van tevoren te beginnen met leren 

voor een SO.  

Afbeelding 2) De planner van Het Saenredam 

 

2. Begeleiden bij het plannen 
Naast het weekschema en de planner ontvangen leerlingen een stappenplan die hen vertelt hoe zij 

de planner kunnen gebruiken. Om uw kind te helpen bij het plannen, kan hetzelfde stappenplan 

gebruikt worden. Hieronder zal worden toegelicht hoe u uw kind kunt begeleiden bij het plannen. De 

leerlingen bezitten over een voorbeeldplanning, die ook gebruikt kan worden bij het begeleiden (zie 

afbeelding 3).  
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Afbeelding 3) Voorbeeld planning 

 

3.1 Stappenplan 

De planner heeft twee delen: het deel Magister en het deel planning. In het deel Magister schrijft 

uw kind letterlijk op wat er in zijn/haar Magister staat. In het deel planning schrijft uw kind op 

wanneer hij/zij dit huis- of leerwerk gaat uitvoeren en hoe hij/zij dit precies gaat doen. Belangrijk is 

dat uw kind de planner minimaal één week van tevoren invult, zodat hij/zij niet voor verrassingen 

komt te staan.  

De volgende stappen kunnen gevolgd worden om uw kind te ondersteunen bij het plannen: 

Stap 0. Laat uw kind het weekschema invullen zodat hij/zij een goed beeld krijgt van hoe zijn/haar 

week eruitziet en hoeveel tijd er iedere dag beschikbaar is om aan school te werken. Als uw kind dit 

al heeft gedaan hoeft dit nog een keer. 

Stap 1. Laat uw kind het weeknummer en de juiste data van die week invullen.  

Stap 2. Laat uw kind al het opgegeven huiswerk en de opgegeven toetsen uit Magister invullen bij 

het onderdeel Magister.  

Laat uw kind invullen om welk vak het gaat en wat het huiswerk of leerwerk precies inhoudt. 

Heeft uw kind een toets? Laat uw kind deze markeren met een opvallende kleur! 

Stap 3. Bedenk nu samen met uw kind wanneer hij/zij dit huiswerk of leerwerk gaat doen. Laat uw 

kind dit invullen bij het onderdeel planning, bij de juiste dag. Wat uw kind precies moet doen die 

dag, kan ingevuld worden onder het kopje ‘’huiswerk/leerwerk’’.  
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Hierbij is het belangrijk dat uw kind minimaal vier dagen van tevoren te beginnen met leren voor een 

proefwerk en minimaal drie , dagen van tevoren begint met leren voor een SO. Huiswerk kan uw kind 

één of twee dagen van tevoren inplannen.  

Moet uw kind veel leren voor een toets? Deel samen met uw kind de leerstof op en verdeel 

bijvoorbeeld drie paragrafen over drie dagen. In de voorbeeldplanner is te zien hoe dit gedaan kan 

worden. 

Stap 4. Laat uw kind onder het kopje ‘’leermethode’’ invullen hoe hij/zij dit huiswerk of leerwerk 

gaat uitvoeren. Een aantal voorbeelden van leermethoden zijn: 

- Samenvatten 

- Mindmap 

- Tijdlijn  

- Flitskaartjes 

- Oefenvragen 

- Formuleblad 

 

Stap 5. Bedenk samen met uw kind hoeveel tijd hij/zij gaat besteden aan het huiswerk of leerwerk. 

Kinderen plannen snel te weinig of juist te veel tijd in. Hier kan uw kind in het begin in gestuurd 

worden. Vraag aan uw kind hoeveel tijd hij/zij voor dit huiswerk of leerwerk nodig heeft. Mocht uw 

kind lange leermomenten willen inplannen, is het goed om hem/haar eraan te herinneren om 

pauzemomenten in te plannen. 

Laat uw kind vervolgens invullen hoe laat hij/zij zal beginnen met het huiswerk of leerwerk en hoe 

laat hij/zij ongeveer klaar zal zijn. Door uw kind op te laten schrijven hoe laat hij/zij begint aan een 

taak, zal de beschikbare tijd van uw kind beter benut worden. Als uw kind klaar is met een taak kan 

hij/zij deze afvinken onder ‘’klaar?’’.  

 

Optioneel: van planner naar agenda 

Wanneer uw kind graag zijn/haar eigen agenda wil gebruiken, kan een deel van de gemaakte planner 

overgenomen worden. Op afbeelding 4 is te zien welk deel van de ingevulde planner overgenomen 

moet worden in de agenda. Als er bijvoorbeeld huiswerk op maandag ingepland staat bij het 

onderdeel ‘’planning’’, moet dit ook bij maandag overgenomen worden in de eigen agenda. 

Stap 1. Laat uw kind in de agenda opschrijven voor welk vak hij/zij huiswerk moet maken of moet 

leren, bijvoorbeeld: WIS (Wiskunde).  

Stap 2. Laat uw kind opschrijven wat het huiswerk precies inhoudt, bijvoorbeeld: ‘’WIS Opdracht 1 

t/m 10’’.  

Stap 3. Als het om leerwerk gaat, moet uw kind ook opschrijven hoe hij/zij gaat leren, bijvoorbeeld: 

‘’samenvatten’’. Als het om huiswerk gaat, kan uw kind bij leermethode opschrijven ‘’maken’’. 

Bijvoorbeeld: ‘’WIS Opdracht 1 t/m 10 – Maken’’. 
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Stap 4. Laat uw kind vervolgens opschrijven hoe laat hij/zij gaat beginnen aan het huiswerk of 

leerwerk. Laat uw kind ook opschrijven hoe laat hij/zij hier klaar mee zal zijn, bijvoorbeeld : ‘’WIS 

Opdracht 1 t/m 10 – Maken – 16:00 tot 16:30’’.  

Stap 5. Heeft uw kind het huiswerk af of is hij/zij klaar met leren? Laat uw kind dan een krul of vinkje 

plaatsen achter het huiswerk of leerwerk.  

Afbeelding 4) Van planner naar agenda 

 

 


