
Plenda XL 2022-2023
Hetzelfde als de Plenda One, maar dan groter. 
Een iets grotere letter en een iets grotere 
regelafstand. Maar bovenal lekker veel 
schrijfruimte! 

Plenda Focus 2022-2023
Onze A4-planagenda voor professionals in het 
onderwijs houdt een schooljaarkalender aan en 
heeft uiteraard ruimte voor roosters, cijferlijsten 
en projectplanningen. Ideaal als je op school 
met de Plenda werkt en als docententeam het 
goede voorbeeld wil geven.

Plenda One 2022-2023 
De Plenda One is een werkboek en planagenda ineen. Met de Plenda leer je hoe je huiswerk plant en 
organiseert zodat je op een fijne manier huiswerk kunt maken. Met het 6 Stappenplan en de 
oefeningen kun je meteen beginnen. Zo krijg je overzicht en werk je gemotiveerder en effectiever aan 
je huiswerk. 

Bestellen
• Kijk op de website voor de voordelige staffelprijzen: www.plenda.nl/staffelprijzen
• Houd rekening met de deadline van 11 maart als je wil profiteren van de staffelprijzen 
• Na 11 maart leveren we alleen uit voorraad en zolang de voorraad strekt
• Vraag een vrijblijvende offerte aan, de bestelling is pas definitief als de offerte akkoord is

Plenda-applicatie 
Onze applicatie werkt met de vertrouwde Plenda-methode 
waarbij huiswerk wordt genoteerd, ingepland en afgevinkt. 
Hij heeft echter meer slimmigheidjes, zoals de Plenda-
tracker met ingebouwde timer, die je helpt te focussen. De 
applicatie is te gebruiken op laptop, tablet en smartphone. 
Hoe groter het scherm des te beter het overzicht.

Een gepersonaliseerde agenda
Het is mogelijk om 8 of 16 extra pagina’s met schooleigen gegevens toe te voegen aan de 
Plenda One en de Plenda XL. Dit kan vanaf een oplage van 200 stuks. De pagina’s worden 
toegevoegd achter pagina 48. Het is ook mogelijk om het schoollogo op de insteekkaart (voorkant) 
te zetten. Voorbeelden zijn te vinden op onze website.

Nieuwe toevoeging aan de Plenda: het Plenda Prikbord
Het Plenda Prikbord is de belangrijkste innovatie bij de Plenda One en XL 2022-2023. 
Vanaf juni kun je terecht op www.plendaprikbord.nl waar we alle ondersteuning hebben 
gebundeld. Denk aan video’s, challenges, lege oefeningen, voorbeelden van oefeningen etc. 
Zowel docenten als leerlingen kunnen hier terecht.

In de agenda hebben we iconen bij oefeningen en informatie geplaatst welke verwijzen naar 
video’s en/of het Prikbord.

nieuw

UITERSTE BESTELDATUM VOOR PLENDA’S MET SCHOOLEIGEN GEGEVENS IS VRIJDAG 25 FEBRUARI
UITERSTE BESTELDATUM VOOR STAFFELPRIJZEN IS VRIJDAG 11 MAART

MAIL INFO@PLENDA.NL OF BEL 06 18923339

er staan voorbeelden op onze website

http://www.plenda.nl/staffelprijzen 
http://www.plendaprikbord.nl
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PLENDA
PLANNING & AGENDA

De Plenda is een werkboek en planagenda ineen. 

Door te plannen en organiseren houd je overzicht en werk je 
gemotiveerd en effectief aan je huiswerk. 

JIJ bent de baas over je eigen tijd!
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Uitgegeven door PLENDA BV, Eindhoven
Vormgeving: MOOSE & STUDIO ZUID

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever. 

Hoewel deze agenda met veel zorg is samengesteld, aanvaardt uitgeverij Moose 
geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvol-
komenheden in deze agenda.
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HANDIGER EN EFFECTIEVER LEREN 
LEERWERK BETER ONTHOUDEN EN TIJD BESPAREN2

GEMOTIVEERDER LEREN 
NIET MEER ALS EEN BERG TEGEN JE HUISWERK OPZIEN3

GECONCENTREERDER LEREN 
MINDER AFLEIDING EN MEER FOCUS4





15
minLen

VINK HET INGEPLAN-
DE HUISWERK AF

NOTEER JE HUIS-
WERK IN DE KLAS

CONTROLEER JE 
HUISWERKOPGAVEN

VINK HET GEMAAKTE 
HUISWERK AF

MAAK JE HUISWERK 
NUMMER DE TAKEN 
IN DE JUISTE VOLGORDE

PLAN JE HUISWERK  
KUN JE HET IN LOSSE
TAKEN VERDELEN?

L par 3 + hhen

en L SO Unit 2 par 1,2,3 



prio prio

vak vakhuiswerk huiswerkm/l m/l

vak vaktaak taakm/l m/l

priovak taakm/l

priovak taakm/l
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SCHOOLINFORMATIE
HOE WERKT ALLES OP HET DEZE SCHOOL? 
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www.schoolnaam.nl
OP DEZE WEBSITE KUN JE DE VOLGENDE INFORMATIE VIN-
DEN:
• Rooster van je klas
• Lestijden
• Roosterwijzigingen
• Mededelingen over corvee
• Foto’s van brugklaskamp en andere activiteiten
• Een link naar het leerlingenportal
• Een link naar Magister 

Wie heeft de leiding van deze school? 
Op de basisschool is de directeur degene die de ‘baas’ is op 
school. Op onze school noemen we degene die de uiteindelijke 
‘baas’ is een rector. De rector vormt samen met de directeur beheer 
en de twee sectordirecteuren de directie van de school.

De rector  is: 
 
De directeur beheer :
 
De sectordirecteur onderbouw/vmbo-t is: 
 

De sectordirecteur havo/vwo is:

Wie is jouw coördinator?
Er is ook op school iemand die in de brugklas erg veel regelt. Je 
kunt deze persoon min of meer vergelijken met een directeur op de 
basisschool. Hij/zij regelt de dagelijkse gang van zaken voor klas 

1. 
Ouders en verzorgers kunnen met de coördinator contact opnemen 
als de mentor vragen niet kan beantwoorden. 

Jouw coördinator heet:  

In sommige situaties kunnen leerlingen of ouders worden doorver-
wezen naar mevrouw E. Jansen, coördinator vwo of de heer J.B. de 
Vries, sectordirecteur havo/vwo. 

Wie is jouw mentor?
Elke klas heeft twee mentoren. Eén van deze twee mentoren is 
jouw persoonlijke mentor. Hij/Zij is het eerste aanspreekpunt voor 
jou op school. Natuurlijk geeft de mentor ook les in een gewoon 
schoolvak. 
Noteer de naam  van je mentor en schrijf ook op in welk vak  hij/
zij les geeft.

Naam:

Vak:

Bedenk eens een ‘probleem’ waarmee je naar je mentor zou
gaan:

 

Het mailadres van mijn mentor is : 

                 @schoolnaam.nl

De verzuimcoördinator
De verzuimcoördinator, 

       , houdt de aanwezigheid 
van alle leerlingen bij. Hij/zij controleert of je niet te laat op school 
komt en hem/haar moeten jouw ouders/verzorgers een e-mail 
sturen om verlof aan te vragen of je beter te melden. 
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A

mentorles ml

Nederlands Ne

Engels En 

Frans Fa 

wiskunde wi 

biologie bi 

aardrijkskunde ak 

geschiedenis gs 

muziek mu  

levensbeschouwelijke vorming lbv 

lichamelijke opvoeding lo  

beeldende vormgeving bv  

drama/dans dr 

verzorging vz 

onderzoeken & ontwerpen  O&O  

ICT & media ict&m 

 

Termen       AfkortingTermen       Afkorting

Proefwerk PW

Schriftelijke overhoring SO

Toets T

Tentamen Ten

Centraal examen CE

Hoofdstuk H

Bladzijde blz

Blok blk

Herkansing her

Leren L

Lezen lz

Maken M

Menemen mn

Opdracht opdr

Opgave opg

Pagina p

Paragraaf par

Tot en met t/m

Woordjes wrd

Werkstuk wrkst

Herhalen hh

AFKORTINGEN VAKKEN EN TERMEN 
MET AFKORTINGEN NOTEER JE SNELLER 
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Noteer de afkorting en volledige naam van de docenten.
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Wat wil ik verbeteren?
Cijfers, aanwezigheid, opletten, op tijd komen, huiswerk 
maken, rustig zijn, Plenda invullen.

Wat en Wie heb ik nodig om dit te bereiken?
Wat: Plenda, etui met spullen, al mijn boeken, enzovoorts. 
Wie: mezelf, mijn ouders, mijn klasgenoten, 
het huiswerkinstituut, mijn mentor, enzovoorts.

Wat ga ik precies doen om dit te bereiken?
Goed plannen, tas goed inpakken, vragen stellen, goede plek 
zoeken in de klas, eerst denken dan doen.

Op welke datum heb ik dit bereikt?

Wat is het resultaat?
Resultaat: geef antwoord op de eerste vraag “wat wil ik 
verbeteren”

Wanneer ga ik dit doen?
Ik begin morgen, tijdens de p-uren / i-uren, tijdens de les 
Engels, als ik huiswerk maak, enzovoorts.

Handtekening leerling:            

Handtekening mentor:  

DUIMFORMULIER
WAT WIL IK VERBETEREN?
VUL HET FORMULIER IN EN VIND HET UIT 
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INFORMATIE OVER INLOGGEN
WAT ZIJN DE WACHTWOORDEN?
VERGEET ZE NIET

Som Today
Leerlingnummer + schoolwachtwoord

Aura mediatheek
leerlingnummer + school

wachtwoord

G-mail
Voor-+Achternaam@schoolnaam.nl 

+ schoolwachtwoord

Wifi
Leerlingnummer@schoolnaam.nl +

schoolwachtwoord

Zermelo: sft.zportal.nl
Leerlingnummer + schoolwachtwoord

Studyflow
Voor-+Achternaam@schoolnaam.nl 

+  eigen wachtwoord
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www.schoolnaam.nl/inlog
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COACHGESPREK
EN AFSPRAKEN 
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Datum  Afspraak              Evaluatie

Datum  Afspraak              Evaluatie

Datum  Afspraak              Evaluatie

Datum  Afspraak              Evaluatie

Datum  Afspraak              Evaluatie

Datum  Afspraak              Evaluatie

Datum  Afspraak              Evaluatie

F

Hoe ziet het Dalton er in de praktijk uit
Het schooljaar is in de onderbouw ingedeeld in zes periodes. Aan 
het begin van elke periode krijg je voor elk vak een leerlijn. In zo’n 
leerlijn staat beschreven wat je moet leren in zes weken tijd. Je 
maakt een planning waarbij je natuurlijk hulp krijgt van je leraar. 
Dan ga je aan het werk om de leerdoelen te halen. Vaak krijg je in 
de les eerst uitleg van je leraar en werk je daarna zelfstandig en in 
kleine groepjes. Natuurlijk kijken de leraren of je wel leert wat je 
moet leren.Hiernaast staat de Daltondriehoek. 

Op deze school krijg je van ons het vertrouwen dat jij je best 
doet. Wij leren je om meer zelf verantwoordelijk te zijn voor het 
leren. Dat betekent dat je zoveel verantwoordelijkheid krijgt als je 
aankunt. Daarbij geldt dat fouten maken mag, van fouten kun je 
immers ook leren. 

Bij verantwoordelijkheid hoort ook dat je regelmatig verantwoor-
ding aflegt voor de keuzes die je maakt. Aan het eind van een 
periode kijk je samen met je mentor(en) en vakdocenten terug 
op de keuzes die je hebt gemaakt en maak je een plan voor een 
nieuwe periode.

Binnen de driehoek staat: zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid 
en samenwerking. Dat vinden wij drie belangrijke uitgangspun-
ten. Leren op school doe je zelf, maar leren op school doe je ook 
samen met anderen. 

Vrijheid in gebondenheid wil zeggen dat je op onze school meer 
keuzemogelijkheden hebt op het gebied van wat je wilt leren en 
hoe, of je alleen werkt of samenwerkt, wanneer je werkt en in 
welke volgorde.

Het onderwijs
Ons onderwijs is ingericht volgens Daltonprincipes. Kern daarvan 
is dat wij denken dat je vooral goed leert als je daar zelf verant-
woordelijk voor bent.Met onze hulp leer je de kennis die nodig is, 
je leert hoe je dingen moet doen en je leert meer over je zelf en 
degenen waar je mee samenwerkt. Je ontdekt als het ware jezelf, 
de ander en de omgeving om je heen. Daarom kun je bij ons je 
eigen keuzes maken voorzover die anderen of jezelf niet in de weg 
staan.
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DALTON OP HET ‘SCHOOLNAAM’
DE PRAKTIJK 

VERANTWOORDELIJKHEID

ZELFSTANDIGHEID 

EFFECTIVITEIT
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                                         afgeven - vragen

VERTROUWEN

schenken - vragen

ZELFSTANDIGHEID

VRIJHEID IN 
GEBONDENHEID

SAMENWERKING
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TER VOORBEREIDING OP HET COACHGESPREK (LEERLING / OUDER / DOCENT)

Naam                                                                      Opmerking

Datum

 
MIJN KEUZES  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag
 
 

Op de meetlat geef ik mezelf het volgende cijfer: 

1                                         10

Omdat:

DOEL 1 Wat wil ik de komende tijd leren?     MIJN STRATEGIE  Hoe ga ik dat doen?

DOEL 2 Wat wil ik de komende tijd leren?     MIJN STRATEGIE  Hoe ga ik dat doen?

HANDTEKENING  Leerling Mentor Ouder

COACHGESPREK 1
WELKE STRATEGIE WERKT VOOR JOU?

O6

H

A
A

N
TEK

EN
IN

G
EN

AANTEKENINGEN


