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Doel van de Plenda

De Plenda is een planagenda en werkboek ineen. Met het 6 Stappenplan en de 
oefeningen in de Plenda leren leerlingen hun huiswerk en naschoolse activiteiten 
te plannen en organiseren. Ook krijgen ze zicht op een belangrijk deel van de 
eigen leerstrategie.

Goed plannen en organiseren draagt bij aan een geslaagde leerontwikkeling en biedt 
leerlingen de kans om studieverantwoordelijkheid te nemen. Door huiswerk op te 
schrijven, in taken op te delen, in te plannen en af te vinken gaan leerlingen eff ectief 
en gemotiveerd met hun huiswerk aan de slag. 

Plannen leer je alleen niet vanzelf. Door leerlingen met de Plenda te laten oefenen en 
ze hierin goed te begeleiden, ontwikkelen ze deze vaardigheden. Als ze eenmaal merken 
dat ze de regie kunnen nemen, zullen ze het zelfstandig in gaan zetten.

Het Plenda Implementatie Plan (PIP)
Optimaal met de Plenda aan de slag of gebruik optimaliseren

Doel van het Plenda Implementatie Plan

Het Plenda Implementatie Plan (PIP) maakt het scholen zo makkelijk mogelijk om 
met de Plenda aan de slag te gaan of gebruik te optimaliseren. 

Met het PIP delen wij onze ervaring, kennis en kunde op het gebied van plannen en 
organiseren én het implementeren van de Plenda binnen een school. Met het PIP maak 
je een stappenplan op maat, op school- en klasniveau.

Het Plenda Actieplan voor op school
Met behulp van het ‘Plenda Actieplan’ kom je tot een aanpak die bij de school past. In het 
actieplan komen o.a. huiswerk afspraken, de taakverdeling in het team, de communicatie 
met docenten en ouders en de verschillende verantwoordelijkheden aan bod. Er wordt 
nagedacht waarom het team met de Plenda aan de slag wil en wat het doel is. 

Plannen en organiseren zijn vakoverstijgende vaardigheden. Door het hele 
schoolteam vanaf het begin te betrekken bij het plan, zullen leerlingen meer 
halen uit de Plenda en zich optimaal ontwikkelen in deze vaardigheden.    

Het Plenda Handboek voor in de klas  
Met het Plenda Handboek kunnen de docenten aan de slag in de klas. Het handboek kan 
worden gebruikt als bronnenboek en geeft docenten handvatten om in gesprek te gaan 
met leerlingen. Dit is mogelijk door de oefeningen in de Plenda te gebruiken, en te 
refl ecteren en evalueren. Ook kan met het handboek een lessenreeks worden gemaakt. 
Eén persoon kan dit doen, dat scheelt een hoop tijd.

Op een school waar de Plenda door docenten en ouders wordt gedragen, 
zullen leerlingen eerder succesvol gebruik maken van de agenda.

LEERLING DOCENT

SCHOOL
OUDERS



2

         Download de PIP materialen

Ga je als school starten met de Plenda, dan ontvang je van ons een inlogcode om de 
PIP materialen te downloaden van de Plenda website. Hiermee kun je direct aan 
de slag. Ook scholen die al werken met de Plenda, maar het gebruik willen verbeteren 
of verdiepen, kunnen hiervan gebruik maken. 

Wil je meer informatie? Bel 040 3041156 of mail info@plenda.nl
Vraag naar de inlogcode van de PIP-downloadpagina plenda.nl/pip

De PIP materialen

PIP
INFOSHEET

PLENDA 
ACTIEPLAN

PLENDA 
HANDBOEK

Deze ben je nu 
aan het lezen :)

Kies een implementatietraject

Werkgroep samenstellen
We adviseren om een betrokken werkgroep te vormen, die de regie neemt over de 
inzet  van de Plenda binnen de school. Om breed draagvlak te creëeren raden we aan 
om bijvoorbeeld een teamleider, (ortho)pedagoog, mentor en vakdocent te betrekken. 

Kies een zelfstandig of begeleid traject
We komen graag op de koffie, dan kunnen we samen bekijken hoe de school slim met de 
Plenda en het PIP aan de slag kan gaan. Het is mogelijk een Plenda-adviseur in te zetten 
om de werkgroep te ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van het PIP, maar 
jullie kunnen met de aangeboden materialen ook zelfstandig aan de slag.

Op de volgende pagina’s vind je een infographic en uitleg van de twee trajecten 
en bijbehorende stappen.

Het Plenda Implementatie Plan (PIP)
De eerste stappen
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Plenda kick-off 
De werkgroep start 
het traject met hulp 
van de Plenda- 
adviseur.

C
Teamtraining
De Plenda-adviseur 
geeft een training 
op maat aan het 
schoolteam vol met 
tips, handvatten en 
achtergronden.

E
Evaluatie 
& borging
Na een evaluatie 
van het traject legt 
de Plenda-adviseur 
de komende acties 
en adviezen vast in 
een document.

H
Q&A
Online meeting met 
de Plenda-adviseur 
en andere Plenda-
scholen om ervaring-
en te delen en 
vragen te stellen.

G

EV
AL

U
ER

EN
 &

 B
IJS

TU
RE

N
EV

AL
U

ER
EN

 &
 B

IJS
TU

RE
NAan de slag 

op school
De werkgroep gaat 
vanuit de kick-off  
verder en maakt het 
Plenda Actieplan.

D

Aan de slag 
op school
De werkgroep gaat 
met het PIP aan de 
slag en maakt het 
Plenda Actieplan.

D

Aan de slag 
in de klas
Docenten gaan met 
hulp van het Plenda 
Handboek aan de 
slag met de Plenda 
in de klas.

F

Aan de slag 
in de klas
Docenten gaan met 
hulp van het Plenda 
Handboek aan de 
slag met de Plenda 
in de klas.

F
Evaluatie 
& borging
Leg de passende 
werkwijze en de 
plannen voor de 
toekomst vast in een 
document.
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De implementatietrajecten
Zelfstandig aan de slag of met hulp van een Plenda adviseur

PIP
INFOSHEET

PLENDA
ACTIEPLAN

PLENDA
HANDBOEK

Werkgroep
samenstellen
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 Aan de slag op school 

Met behulp van het Plenda Actieplan gaat de werkgroep aan de slag met het PIP. 
Doelen worden vastgesteld en praktische vragen worden beantwoord zoals; 
‘Hoe brengen we de ouders op de hoogte?’ en ‘Wat zijn de regels rondom 
huiswerk, Magister en de Plenda?’. Na het doorwerken van het Plenda Actieplan rolt er 
een lijst met acties en afspraken uit dat gedeeld, besproken en uitgevoerd kan worden 
door het hele team. 

 Teamtraining 

In de training neemt een Plenda-adviseur het schoolteam mee in het waarom van 
plannen en organiseren en de zelfregulerende vaardigheden die daarbij horen. 
Het team verdiept zich in de mogelijkheden van de Plenda en maken een stap naar het 
gebruik in de praktijk. Na deze training weten teamleden hoe ze leerlingen kunnen 
begeleiden en motiveren bij het werken met de Plenda. De startsituatie en het doel van 
de school worden meegenomen in de training. 
De training duurt twee uur en is voor maximaal 40 personen. Is de groep groter of wil je 
meerdere sessies? Informeer naar de mogelijkheden, wij denken graag met je mee.   

 Aan de slag in de klas

Met het Plenda Handboek kunnen docenten aan de slag gaan in de klas. Bedenk of je
iemand uit het team een lessenplanning wil laten maken waar alle docenten mee kunnen 
werken. Het handboek functioneert als bronnenboek en zorgt ervoor dat docenten en/of
mentoren met een minimale voorbereiding direct aan de slag kunnen in de klas. 

 Koffiegesprek 

Nodig Plenda uit voor een kop koffie. (Online koffiedrinken kan volgens ons ook.)
We kunnen samen het PIP goed bekijken en onderzoeken welk traject het beste bij de 
school past, zelfstandig of met ondersteuning van de Plenda-adviseur.   

 Werkgroep samenstellen

We adviseren om een betrokken werkgroep te vormen, die de regie neemt over de inzet 
van de Plenda binnen de school. Om breed draagvlak te creëeren raden we aan om 
bijvoorbeeld een teamleider, (ortho)pedagoog, mentor en vakdocent te betrekken. 
Deze werkgroep pakt de regie over de implementatie van de Plenda en neemt het 
volledige docententeam erin mee door geregeld ruggespraak te houden.  

 Kick-off 

In deze bijeenkomst neemt een Plenda-adviseur de werkgroep mee in het waarom 
van de Plenda en de opzet van het PIP. Ze maken kennis met de mogelijkheden van 
de Plenda, het Plenda Actieplan en het Plenda Handboek. Ze krijgen tips en tools om 
het team mee te nemen bij de implementatie van de Plenda. Na deze bijeenkomst staat 
de werkgroep in de startblokken om met het PIP aan de slag te gaan en een actieplan 
te maken dat past bij de school. 
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De implementatietrajecten
Wat houdt dat in?



5

 Q&A

Onder begeleiding van een Plenda-adviseur wisselen scholen die het begeleide Plenda 
traject volgen, online ervaringen en tips uit. Er is uiteraard gelegenheid om vragen te 
stellen aan de Plenda-adviseur. Zitten we op het goede spoor of zijn er aanpassingen 
nodig? Na deze sessie kan de werkgroep gemotiveerd en geïnspireerd 
terug naar het team om met de Plenda verder aan de slag te gaan in de klas. 

           Evaluatie traject & borging 

Leg ervaringen en afspraken vast in een document. In het begeleide traject helpt de 
Plenda-adviseur met het borgen. 
De Plenda-adviseur maakt een verslag van de evaluatie met daarin een terugblik op 
het traject en adviezen voor de toekomst. 

School heeft nu een solide basis om de werkwijze met de Plenda vast te houden en 
verder te integreren en verbeteren.

Kosten voor de trajecten

Zelfstandig  kosteloos 
• Aan de slag op school met het Plenda Actieplan
• Aan de slag in de klas met het Plenda Handboek
• Evalueren & bijsturen
• Evaluatie & borging

Met Plenda-adviseur €  2.495,-
• Kick-off 
• Aan de slag op school met het Plenda Actieplan
• Teamtraining
• Aan de slag in de klas met het Plenda Handboek
• Q&A
• Evalueren & bijsturen
• Evaluatie & borging met de Plenda-adviseur

Bedrag incl. btw. en reiskosten
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De implementatietrajecten
Wat houdt dat in?
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Naast het PIP hebben we bij Plenda nog veel meer ontwikkeld om het scholen en 
instituten zo makkelijk mogelijk te maken bij het gebruik van de Plenda. 

Handige uitleg-video’s op YouTube 
Heb je ons YouTube kanaal al gezien? Hier vind je allerlei video’s over het werken met de 
Plenda. Zo is er een video waarin het 6 Stappenplan wordt uitgelegd, maar ook eentje 
waarin wordt uitgelegd waarom het zo handig is om te plannen en organiseren. 
De video’s zijn eenvoudig te gebruiken in de klas, combineer ze bijvoorbeeld met de 
informatie en oefeningen uit de Plenda. Deel ze ook met ouders, zodat je ze mee kunt 
nemen in het Plenda-verhaal.    

Posters, oefenvellen en flyers
We hebben twee verschillende posters, die je kunt gebruiken als geheugensteuntje in de 
klas. Een poster ‘Plannen, hoe en waarom’ met daarop ook het 6 Stappenplan. En een 
poster ‘Slimmer huiswerk maken met de tips van Plenda’.

Er zijn oefenvellen te verkrijgen waarmee je het plannen kunt uitproberen. Op de 
oefenvellen staat de lay-out van een week in de Plenda. Je kunt met leerlingen 
het 6 Stappenplan oefenen of ouders en docenten de methode laten ervaren. 

We hebben flyers om bijvoorbeeld tijdens een open dag of ouderavond mee te geven. 

Nieuwsbrieven & blogs
Regelmatig versturen wij onze nieuwsbrief vol met informatie en updates over Plenda. 
Met blogs houden we je op de hoogte van productontwikkelingen, acties en nog veel 
meer. Meld je aan voor onze nieuwsbrief op onze website of volg ons op Instagram, 
Facebook, LinkedIn en YouTube. 

Het Plenda Prikbord 

Sinds vorig jaar kun je terecht op plendaprikbord.nl. Het is een verzamelplaats 
met van alles om het werken met de Plenda en het leren plannen en organiseren 
makkelijker te maken.

Uitlegvideo’s, challenges voor in de klas, huiswerktips en downloads van de 
oefeningen in de Plenda. Alles op één plek. Geschikt voor zowel leerlingen als 
docenten en andere geïnteresseerden.

 

         PIP materialen die je kunt downloaden: 

• De PIP Infosheet - deze ben je nu aan het lezen :) 
• Het Plenda Actieplan - de werkgroep aan de slag op school
• Het Plenda Handboek - docenten en begeleiders aan de slag met de leerling(en)
• Weekoverzicht op het digibord - een voorbeeld, ingevuld en leeg
• Posters op het digibord - ‘Plannen, hoe en waarom’ en ‘Slimmer huiswerk maken met  
  de tips van Plenda’
• Presentatie over Plenda - om docenten en/of ouders te informeren
• Ingevulde oefeningen - bekijk een voorbeeld
• Inkijkexemplaar Plenda One (Plenda XL is identiek wat betreft inhoud) 

Ga naar de downloadpagina voor de diverse materialen: plenda.nl/pip
Bel 040 3041156 of mail info@plenda.nl voor de inlogcode of om posters, oefenvellen en 
flyers op te vragen. 

Extra materiaal als ondersteuning
Wat bieden we nog meer?

GA NAAR 
plendaprikbord.nl


