HET PLENDA IMPLEMENTATIE PLAN (PIP) VOOR SCHOOL

OPTIMAAL MET DE PLENDA AAN DE SLAG MET HET PLENDA
IMPLEMENTATIE PLAN

Uit ervaring weten we dat als de Plenda breed wordt gedragen, het docenten en leerlingen helpt bij
het succesvol inzetten van de Plenda. Dit wordt bereikt met een duidelijk plan waarin afspraken over de
aanpak, de taakverdeling en de verantwoordelijkheden staan omschreven.
De Plenda succesvol in gebruik nemen

Het Plenda Implementatie Plan (PIP) helpt de school bij het maken van een plan
om succesvol met de Plenda aan de slag te gaan.

Op een school waar de Plenda als iets vanzelfsprekends wordt gezien en door docenten en ouders
wordt gedragen, zullen zowel leerlingen als docenten succesvol gebruikmaken van de Plenda.
Met de Plenda werken is vakoverstijgend. Het is van groot belang om op school alle neuzen dezelfde
kant op te krijgen. Hoe groter de betrokkenheid van het team, hoe beter de implementatie van de Plenda

Doel van de Plenda

bij de leerlingen zal verlopen.

De Plenda is een planagenda en werkboek ineen, waarmee leerlingen leren plannen en organiseren.
Plannen is een vaardigheid die bijdraagt aan een geslaagde leerontwikkeling. Goed gepland huiswerk
en inzicht in de naschoolse activiteiten geven overzicht en rust. Door huiswerk in losse taken op te delen,
in te plannen en af te vinken, studeer je effectiever en fijner. Als leerlingen eenmaal merken dat ze de

Beoogd eindresultaat:
Tijdens de uitvoering van het PIP worden leerlingen, docenten en ouders betrokken bij het Plenda-verhaal. Op school en in de klas wordt de Plenda zo optimaal
mogelijk ingezet.

regie kunnen nemen over het huiswerk, zullen ze het plannen zelfstandig gaan inzetten op momenten dat
zij het nodig hebben. Wij vinden dat leren plannen daarom bijdraagt aan een geslaagde leerontwikkeling en de leerling de kans biedt studieverantwoordelijkheid te nemen.
HET PLENDA IMPLEMENTATIE PLAN IS GESCHIKT VOOR:
Leerlingen plannen echter niet uit zichzelf. Daar hebben ze ondersteuning en begeleiding bij nodig. Pas
als ze zelf ervaren dat plannen het studeren makkelijker en fijner maakt, gaan ze het toepassen.

Doel van het Plenda Implementatie Plan
Het Plenda Implementatie Plan is een plan om het scholen zo makkelijk mogelijk te maken om met de
Plenda aan de slag te gaan en optimaal te integreren binnen de school. Met het PIP delen wij onze ervaring, kennis en kunde op het gebied van plannen. We reiken alle aandachtspunten aan, die toegepast
kunnen worden op de eigen schoolsituatie.

ZOWEL NIEUWE PLENDA-SCHOLEN ALS SCHOLEN DIE AL MET DE PLENDA WERKEN.

MET DE PLENDA AAN DE SLAG OP SCHOOL

HOE WERKT HET PIP?

Het Plenda Implementatie Plan bestaat uit drie stappen. Wij adviseren om met
een betrokken werkgroep deze drie stappen te volgen en tijdig te starten.
Op deze en de volgende pagina gaan we dieper in op de onderdelen.

Voordat je van start gaat: maak een werkgroep
Wij adviseren een betrokken werkgroep samen te stellen die de regie neemt over het PIP. In het team kunnen
bijvoorbeeld een directielid, een teamleider of coördinator, een mentor en een docent zitten.
Begin zo vroeg mogelijk, dan kun je met het volledige docententeam ruggespraak houden, waardoor duidelijk
wordt welke afspraken wenselijk zijn en wat nog gefaciliteerd dient te worden. De ruggespraak is een waardevol onderdeel van het proces. Het zorgt voor grotere betrokkenheid want ‘iedereen’ wordt gehoord.
Het is raadzaam ruim voor de zomervakantie te beginnen met de voorbereiding, zodat docenten er in het
nieuwe schooljaar direct mee aan de slag kunnen.

A Een verkennend gesprek met Plenda
Tijdens het verkennend gesprek zoomen we in op alle mogelijkheden met de Plenda en het PIP. We
praten over de verwachtingen ten aanzien van de Plenda. Welk doel heeft de school voor ogen en hoe
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kan het PIP helpen?
Er wordt een startpunt vastgesteld waar de school op dat moment staat en waarop ingezet kan worden
om zo optimaal mogelijk met de Plenda te starten.
Het verkennend gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Door te plannen en organiseren, houdt de leerling overzicht en werkt hij gemotiveerd
en effectief aan het huiswerk. de leerling wordt de baas!
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B Een actieplan maken
De school maakt een op maat gemaakt actieplan met behulp van het ‘Plenda Implementatie Plan voor
school’. In het PIP reiken we aandachtspunten aan die door de werkgroep op de eigen schoolsituatie

Met het document ‘Plenda Handboek voor docenten en begeleiders’ heeft
de docent alle handvatten die hij nodig heeft in de klas, bij de hand. Zeker als
collega’s een lessenplanning hebben gemaakt.

kunnen worden toegepast. Met deze aandachtspunten wordt het actieplan gemaakt.
In het verkennend gesprek wordt hier alvast een eerste aanzet toe gegeven.
Er worden vragen gesteld als:
• Hoe gaan we om met Magister of SOM?
• Hoe gaan we ouders informeren?
• Welke afspraken maken we met het team over huiswerk?
• Wat moet nog gefaciliteerd worden vanuit het managementteam?

C Voorbereiding Plenda in de klas - het ‘Plenda Handboek voor docenten en begeleiders’
Een belangrijk onderdeel van het PIP is de voorbereiding om de leerlingen met de Plenda aan de slag
te laten gaan. Dit kan met behulp van het ‘Plenda Handboek voor docenten en begeleiders’ dat wij ook
aan scholen verstrekken. Docenten kunnen dit zelfstandig doen, maar het is zeker bij meerdere klassen of
meerdere jaarlagen aan te bevelen om dit met de werkgroep voor te bereiden.
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Zo hoeven niet alle docenten het wiel opnieuw uit te vinden en krijgen alle leerlingen dezelfde stof op
hetzelfde moment aangereikt.
Met het Handboek wordt het mogelijk om een lessenplanning te maken, toegespitst op de eigen schoolsituatie. Ook individuele begeleiders kunnen met het Handboek aan de slag.

HANDBOEKVOOR IN
DE KLAS

In het Handboek komen zaken aan bod als:
• Het 6 Stappenplan van de Plenda
• Waarom zou je plannen? (argumenten)
• De vier gekleurde delen uit de Plenda
• Hoe gebruik je de oefeningen uit de Plenda
• Andere veelgestelde vragen

ZOMERVAKANTIE

EXTRA DIENSTEN EN (ONLINE) ONDERSTEUNING VAN PLENDA

Alle extra ondersteuning is online te vinden via onze linktree

Naast de inhoudelijke informatie en voorbereiding met het Plenda Implementatie
Plan, bieden wij ook extra diensten en ondersteuning aan. Zo kan school een
training afnemen of gebruikmaken van alle online ondersteuning, samengebracht in onze linktree.

We hebben links naar filmpjes, blogs, informatie en downloads uit de Plenda bij elkaar gezet in een
linktree op onze website. Zo kun je onze extra hulp makkelijk terugvinden. Op meerdere plekken in de
Plenda hebben we een pictogram van een boompje geplaatst. In dat geval kun je een oefening downloaden en/of een voorbeeld bekijken.
Ook alle materialen uit het PIP, waaronder het ‘Handboek voor docenten en begeleiders’, zijn te

Docenten trainen

downloaden via onze PIP-pagina die je ook makkelijk kunt vinden via onze linktree.

Om school zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben wij aanvullende diensten ontwikkeld. Er zijn trainingen

• video ‘Het 6 Stappenplan van de Plenda’

(ook online) beschikbaar die we op school aan de verschillende teams kunnen geven. Daarin wordt veel aan-

• video ‘Slimmer huiswerk maken met de tips van Plenda’

dacht besteed aan het motiveren en ondersteunen van de leerlingen rondom het plannen en het gebruik van de

• Plenda YouTube-kanaal

Plenda. Uiteraard gaan we dan dieper in op de voordelen van plannen en organiseren, zodat je deze kennis

• Downloadpagina’s

direct toe kunt passen in de klas. Bel 06 18923339 of mail info@plenda.nl voor meer informatie.

• Voorbeelden van de oefeningen
• Blogs met huiswerktips
• PIP-downloadpagina (vraag het wachtwoord aan via info@plenda.nl)

Posters, oefenvellen en flyers

• En meer ...

We hebben posters voor in de klas, hierop wordt met geheugensteuntjes het ‘waarom van plannen’
uitgelegd. Deze uitleg wordt in het Handboek voor docenten en in de Plenda zelf uitgewerkt.
Ook zijn er oefenvellen te verkrijgen waarmee je het plannen uit kunt proberen. Op de oefenvellen staat
de lay-out van het weekoverzicht. Je kunt hiermee met leerlingen het 6 Stappenplan oefenen of ouders
en docenten de methode laten ervaren. Ook hebben we flyers om bijvoorbeeld tijdens een open dag
mee te geven. Bel 06 18923339 of mail info@plenda.nl om deze materialen aan te vragen.

GA NAAR ONZE LINKTREE
www.plenda.nl/linktree

Presentatie voor ouders of docenten
Om de ouders en docenten erbij te betrekken en te informeren, kun je als school een presentatie gebruiken
(downloaden) over het hoe en waarom van plannen en het gebruik van de Plenda.

Wil je meer informatie?
bel 06 18923339 of mail info@plenda.nl

