
Inspiratiekaart Plannen 
 
 

Algemene tips 
Wil je oefenen met plannen? Houd dan de volgende tips in gedachten: 
 

 Hak je taken in kleine brokjes. ‘Leren voor de toets’ is heel groot en vaag. Bedenk wát je 

allemaal moet doen om je goed voor te bereiden op de toets. Bijvoorbeeld 

‘verdiepingsvragen bij paragraaf 2.1 maken’ of  ‘20 woorden van hoofdstuk 1 leren met 

WRTS’. 

 Maak een planning. In de planning schrijf je op wanneer je wat gaat doen en hoe. 

Bijvoorbeeld: ‘maandag 28 maart tussen 16.30 – 17.00 uur: de Amerikaanse Staten leren op 

topomania.net’.  

o Verspreid de leermomenten, beter 3 x een half uurtje leren dan een in één keer 1,5 

uur achter elkaar.  

o Maak je planning afwisselend, dus plan geen talen achter elkaar. Dan raak je in de 

war.  

o Zorg dat de planning haalbaar is, dus plan niet teveel in te korte tijd. Plan de 

moeilijkste leerstof op de dag dat je mentor komt. Dan kunnen jullie er samen naar 

kijken. 

 Houd je je aan je eigen planning! Is het niet gelukt om je taakje af te krijgen in het half uur 

dat je gepland had? Neem dan tóch pauze en ga verder met je planning. Als je tijd over hebt 

aan het eind van je planning, kun je dit blokje nog eens herhalen als dat nodig is. Je kunt ook 

een pomodoro timer app downloaden. Deze app blokt je andere apps tijdelijk en geeft met 

een timer aan hoeveel minuten je nog moet leren. 



 Leer samen! Samen leren voor een toets of werken aan een verslag kan heel handig zijn. Je 

kunt elkaar motiveren en ervoor zorgen dat je je aan je afspraken houdt. Je kunt ook je 

vader, zus of mentor vragen om je te helpen met je planning. Spreek bijvoorbeeld af dat je 

vertelt wat je gaat doen en dat als je klaar bent met je taak, je vertelt wat je hebt gedaan.  

 Beloon jezelf! Vergeet jezelf niet te belonen als je een taak hebt afgerond of als je klaar bent 

met je planning.  

 

 

 


