
Naam: .....................................................

Klas: ........  VMBO:  BL  KL  TL (omcirkel)

School: ...................................................

Plannen

Lesbrief 1 - Hoe doe je dat?

Een planning maken wordt vaak vergeten. De meeste

mensen beginnen gewoon. Als je een opdracht of

project op tijd af wilt hebben, kun je beter op safe

spelen en goed plannen.

Lees eerst de informatie over Plannen op vmboplus.nl

goed door. Je kunt ook een printje maken. Daarna begin

je aan de opdrachten.

Heb je meer ruimte nodig om te schrijven? Pak dan je

(digitale) schrift erbij!

 Opdracht 1

Hoe ziet jouw week eruit? Wat doe je allemaal en hoeveel tijd neemt dat in beslag?

Maak een overzichtelijk weekschema van maandag tot en met zondag. Elke dag begint

om 7.00 uur en eindigt om 23.00 uur. Maak blokken van minimaal een half uur en zet

erin waar je mee bezig bent. Denk aan: school, huiswerk, bijbaantje, hobby, sport,

uitgaan, slapen, vrienden/vriendinnen etc.

Het rooster hieronder is een voorbeeld. Je kunt het natuurlijk ook anders doen.

Van / tot Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

7:00 - 9:00        

9:00 - 11:00        

11:00 - 13:00        

13:00 - 15:00        

15:00 - 17:00        

17:00 - 19:00        

19:00 - 21:00        

21:00 - 23:00        



 Opdracht 2

Help Peter een planning te maken voor zijn verhuizing. Belangrijk is dat je opschrijft

wat er moet gebeuren, wanneer, en door wie. Maak een groot schema voor aan de

muur, zodat Peter weet waar hij moet beginnen.

Peter gaat verhuizen van Den Haag naar Rotterdam. Hij is heel blij met zijn nieuwe huis,

maar er moet wel veel gebeuren. De muren hebben een likje verf nodig en in de woonkamer

wil hij een houten vloer leggen. De keukenkastjes vallen bijna uit elkaar, dus een nieuwe

keuken is geen luxe. Peter wil ook overal nieuwe gordijnen hebben. En nu hij toch bezig is:

eindelijk is er ruimte voor een paar grote planten en in de woonkamer moet een nieuwe tv

komen.

Het hout en de nieuwe keuken zijn al besteld. En zijn zus Jeanine wil de gordijnen wel maken.

Gelukkig heeft Peter vier goede vrienden – Achmed, Bert, Jeffrey en Simon - die hem helpen

met klussen en verhuizen.

Peter krijgt op 1 juni de sleutel van zijn nieuwe huis en moet op 1 juli zijn oude huis uit. Van

zijn baas heeft hij 3 weken vrij gekregen om de hele verhuizing te regelen.

Alleen weet hij even niet meer waar hij moet beginnen. Hij moet verf kopen en de muren

schilderen… de vloer leggen… afspreken wanneer ze de keuken kunnen plaatsen… planten

en een tv kopen… al zijn spullen in verhuisdozen stoppen… een verhuisbusje regelen… een

verhuisbericht rondsturen… en hij is vast nog wel iets vergeten…



 Opdracht 3

Kies een opdracht of project waar je binnenkort mee gaat beginnen of waar je net mee

begonnen bent. Zet eerst op een rij wat er moet gebeuren. Daarna zet je alle taken in

een logische volgorde. Daarna bedenk je hoeveel tijd je hiervoor nodig hebt. Maak een

dag-, week- of maandschema. Hierin zet je wanneer welke taak moet gebeuren.


