LESSENSERIE
Deze lessenserie is ontworpen als handvat om de Krachtige Leerling
Planagenda te implementeren in jullie school. Wanneer de lessen op
chronologische volgorde gegeven worden, leren de leerlingen stap voor stap
waarom het belangrijk is om de planagenda te gebruiken en hoe ze hem het
handigst kunnen inzetten. Aan het eind van de lessenserie is er een basis
gelegd voor het succesvol gebruiken van de planagenda. Ook kunnen de
lessen gebruikt worden ter inspiratie voor docenten om de leerlijn van het
noteren, plannen, uitvoeren en evalueren door te zetten in zelfbedachte lessen.
Allereerst maken de leerlingen kennis met de werking van het brein. Hoe leren wij?
Valt alles te leren of zit daar een grens aan?
Wat voor rol speelt het maken van fouten in het leerproces?
Vervolgens maken de leerlingen kennis met de planagenda. Hoe draagt de het
bij aan de hersenontwikkeling en welk stappenplan ligt eraan ten grondslag?
Tot slot wordt per les één van de stappen uit het stappenplan uitgebreid behandeld,
zodat de leerlingen de stappen uiteindelijk zelfstandig kunnen doorlopen.

Leerdoelen overzicht:
Les 1
Aan het eind van de les weten de leerlingen dat
het brein flexibel is en dat alles te leren valt.
Aan het eind van de les weten de
leerlingen dat fouten maken en oefenen
essentieel zijn voor het leerproces.

Les 3

Les 2
Aan het eind van de les begrijpen de leerlingen
waarom het gebruik van een planagenda
bijdraagt aan de hersenontwikkeling.
Aan het eind van de les hebben de
leerlingen de planagenda gezien en
het 4-stappenplan doorgenomen.

Les 4

Aan het eind van de les weten de leerlingen hoe
ze het handigst hun huiswerk, toetsen en
afspraken kunnen noteren.

Aan het eind van de les weten de
leerlingen hoe ze het handigst
kunnen plannen.

Aan het eind van de les hebben de
leerlingen geoefend met het noteren van
hun huiswerk, toetsen en afspraken.

Aan het eind van de les hebben de
leerlingen geoefend met het
plannen van huiswerk en toetsen.

Les 5

Les 6

Aan het eind van de les weten de
leerlingen welke leerstrategieën
efficiënt zijn.

Aan het eind van de les weten de
leerlingen waarom evalueren op het
plan- en werkproces van belang is.

Aan het eind van de les hebben de
leerlingen geoefend met verschillende
leerstrategieën.

Aan het eind van de les hebben de
leerlingen geoefend met het
beantwoorden van evaluatievragen

LESSENSERIE GEBRUIK PLANAGENDA
Les 1: Hoe werkt ons brein?
Lesdoelen
Aan het eind van de les weten de leerlingen dat het
brein flexibel is en dat alles te leren valt.
Aan het eind van de les weten de leerlingen dat fouten
maken en oefenen essentieel zijn voor het leerproces.

Benodigdheden

Duur
+/- 30 minuten

Digibord of beamer.
Computer of laptop.

De les
Begin de les met het bekijken
van het volgende filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=0ANweSVbvDw
Stel vooraf aan het filmpje de volgende
kijkvragen aan de leerlingen (projecteer of
schrijf ze op het bord en stimuleer de leerlingen
om notities te maken van hun antwoorden):
Waarvoor heb je je hersenen nodig?
Wat is de functie van de hersenbalk?
Wat gebeurt er met je hersenen als je iets leert?

Voer een nagesprek met de leerlingen waarin de antwoorden op de vragen besproken
worden. Vat tot slot kort het volgende samen:
Als je veel oefent ontstaan er meer verbindingen tussen je hersencellen, waardoor de vaardigheid die je
oefent steeds makkelijker gaat. Op deze manier kan je iets wat je voorheen nog niet (goed) kon, leren.
Geef de leerlingen de tijd om over de volgende vragen na te
denken in hun tafelgroep. Bespreek ze vervolgens klassikaal:
Kan het maken van fouten bijdragen aan je
leerproces? Waarom wel of waarom niet?
Valt alles te leren door genoeg te
oefenen? Waarom wel of waarom niet?
Luister tijdens het bespreken van de vragen naar de
argumentaties van de leerlingen en stimuleer ze op
elkaar te reageren. Kijk tot slot het volgende filmpje:

Evaluatie

https://www.youtube.com/
watch?v=P9fLDfcU_2A

Sluit de les af met een aantal vragen om te achterhalen of de leerdoelen zijn behaald. Maak
bijvoorbeeld gebruik van de werkvorm "zitten-staan". Wanneer de leerlingen denken dat de
stelling waar is gaan ze staan en als ze denken dat het onwaar is gaan ze zitten.

LESSENSERIE GEBRUIK PLANAGENDA
Les 2: Kennismaking met de planagenda
Lesdoelen

Planagenda

Aan het eind van de les begrijpen de leerlingen waarom het gebruik van een
planagenda bijdraagt aan de hersenontwikkeling.
Aan het eind van de les hebben de leerlingen de planagenda gezien en
het 4-stappenplan doorgenomen.

Benodigdheden
De planagenda (één voor
elke leerling).

Duur
+/- 30 minuten

Digibord of beamer.
Computer of laptop.

De les
Begin de les met het terugvragen aan de klas
waar de vorige les over ging. Hoe zat het ook
alweer met de hersenen, het leren en het
maken van fouten?
Vertel vervolgens dat jullie tijdens deze les in gaan
op specifieke vaardigheden die handig zijn om te
beheersen tijdens het leren, maar ook tijdens
werken of tijdens het omgaan met anderen. Benoem
dat de vaardigheden die jullie vandaag gaan
behandelen executieve functies genoemd worden.

Stel vooraf aan het filmpje de volgende
kijkvragen (projecteer of schrijf ze op het
bord en stimuleer de leerlingen om
notities te maken van hun antwoorden):
Wat zijn executieve functies?
Welke acht executieve functies zijn te
onderscheiden?
Hoe kan je executieve functies ontwikkelen?

Voor de uitleg van executieve functies zet
je dit filmpje op:

https://www.youtube.com/watch?v=QOir2XshIGc
Bespreek na het filmpje de antwoorden op de vragen. Pak vervolgens de planagenda erbij en deel deze uit aan de
leerlingen. Vertel dat de agenda bijdraagt aan het oefenen van executieve functies. Geef de leerlingen de opdracht
(alleen of samen) het 4-stappenplan te bekijken en te bedenken aan de ontwikkeling van welke executieve functie
elke stap bijdraagt en waarom. Bespreek tot slot de antwoorden.

Noteren:

Plannen:

Uitvoeren:

Evalueren:

Plannen en
organiseren

Plannen en
organiseren en
flexibiliteit

Initiatief nemen,
taakmonitoring,
inhibitie en flexibiliteit

Gedragsevaluatie

Evaluatie

Sluit de les af met vragen om te achterhalen of de leerdoelen zijn behaald. Vraag bijvoorbeeld
terug aan de klas of ze situaties kunnen bedenken waar executieve functies van belang zijn.
Kunnen ze ook benoemen om welke executieve functie het in dat geval gaat?

LESSENSERIE GEBRUIK PLANAGENDA
Les 3: Noteren kan je leren
Lesdoelen
Aan het eind van de les weten de leerlingen hoe ze het handigst hun
huiswerk, toetsen en afspraken kunnen noteren.
Aan het eind van de les hebben de leerlingen geoefend met het noteren
van hun huiswerk, toetsen en afspraken.

Benodigdheden

Duur
+/- 30 minuten

De planagenda (één
voor elke leerling).

De les
Begin de les met het vragen aan de klas of ze nog weten welke executieve functie nodig is
voor het noteren van het huiswerk, toetsen en afspraken.
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Geef de leerlingen de opdracht hun aankomende week
volledig in te vullen. Welk huiswerk en welke toetsen
en afspraken hebben ze die week? Wanneer ze dit
allemaal gedaan hebben, laat je de leerlingen elkaars
agenda's bekijken (dit kan door de agenda's tentoon te
stellen en de leerlingen door de klas te laten lopen,
maar ook door de agenda's met elkaar te wisselen).

Geef ze de opdracht in hun schrift te schrijven welke handige
notatiemanieren ze bij medeleerlingen hebben gezien.

Evaluatie

Bespreek tot slot wat de leerlingen voor zichzelf hebben opgeschreven en concludeer met de
klas welke notatiemanieren handig zijn om te gebruiken en waarom.

LESSENSERIE GEBRUIK PLANAGENDA
Les 4: Plannen
Lesdoelen
Aan het eind van de les weten de leerlingen hoe ze het handigst
kunnen plannen.
Aan het eind van de les hebben de leerlingen geoefend met het
plannen van huiswerk en toetsen.

Benodigdheden
De planagenda
(één voor elke leerling).

Duur
+/- 35 minuten

Digibord of beamer.
Computer of laptop.

De les
Begin de les met het vragen aan de klas of ze nog weten welke executieve functies nodig zijn voor het plannen
van huiswerk en toetsen.
Bekijk met de klas het volgende filmpje
over plannen (vanaf 0:36 tot en met 2:06):

https://www.youtube.com/watch?v=1MPihfgRqhQ

Stel vooraf aan het filmpje de volgende
kijkvraag (projecteer of schrijf ze op het
bord en stimuleer de leerlingen om
notities te maken van hun antwoorden):
Welke plantips worden gegeven in het filmpje?
Vraag na het bespreken van de tips aan een paar
leerlingen terug welke plantips ze zelf al toepasten en
welke ze nog moeten oefenen. Geef daarna aan dat jullie
gaan oefenen met het plannen van huiswerk en toetsen.
Pak de agenda erbij en laat de leerlingen zien dat er per
dag een kolom is waarin de leerlingen hun planning
kunnen maken. Er is ruimte voor het opschrijven van de
taak, maar ook voor de geschatte tijd per taak.

Geef de leerlingen de opdracht een planning te maken van aankomende week
op basis van wat ze in de vorige fase hebben genoteerd. Stel vooraf aan de
opdracht succescriteria met ze op. Waar moet een goede planning aan voldoen?
Stimuleer de leerlingen terug te denken aan het filmpje.

Evaluatie

Wanneer de leerlingen klaar zijn met hun planning, laat je de leerlingen op hun werk evalueren
aan de hand van de vooropgestelde succescriteria. Dit kan door de leerlingen feedback te
laten geven op elkaar of op zichzelf. Eindig de les door de feedback die ze zichzelf of elkaar
gegeven hebben terug te vragen.

LESSENSERIE GEBRUIK PLANAGENDA
Les 5: Uitvoeren
Lesdoelen
Aan het eind van de les weten de leerlingen welke
leerstrategieën efficiënt zijn.
Aan het eind van de les hebben de leerlingen geoefend
met verschillende leerstrategieën.

Benodigdheden

Duur
+/- 40 minuten

Digibord of beamer.
Computer of laptop.

De les
Begin de les met het vragen aan de klas of ze nog
weten welke executieve functies nodig zijn voor het
uitvoeren van huiswerk en toetsen. Vertel vervolgens
dat het van belang is dat er tijdens de uitvoerfase
effectief gewerkt wordt. Op deze manier is er een
grotere kans dat de gemaakte planning op tijd af
komt én dat de leertijd kwalitatief besteed is.
Bekijk het volgende filmpje over bewezen
effectieve leerstrategieën met de klas (vanaf
5.35 tot en met het einde):

Stel vooraf aan het filmpje de volgende
kijkvragen (projecteer of schrijf ze op het bord en
stimuleer de leerlingen om notities te maken van
hun antwoorden):
Welke leerstrategieën zijn niet bewezen
effectief?
Welke leerstrategieën zijn bewezen effectief?

https://www.youtube.com/watch?v=bQql45UFnp8
Vraag na het bespreken van de tips aan een paar leerlingen terug welke leerstrategieën ze zelf al toepasten en
welke ze nog moeten oefenen. Geef daarna aan dat jullie gaan oefenen met de genoemde effectieve
leerstrategieën.

Geef de leerlingen de opdracht om binnen 15/20 minuten de
volgende woordenlijst uit hun hoofd te leren aan de hand van de
twee genoemde effectieve leerstrategieën. Overhoor de klas
vervolgens om te kijken of ze de betekenissen van de woorden
hebben onthouden (bijvoorbeeld met wisbordjes). Merkten ze
dat de strategieën goed werkten?

Evaluatie

Na de overhoring laat je de leerlingen evalueren op de leerdoelen. Dit kan gedaan worden door
de genoemde effectieve en niet-effectieve strategieën voor te leggen aan de leerlingen en door
middel van de werkvorm "zitten-staan" te vragen welke strategie effectief is en welke niet.

LESSENSERIE GEBRUIK PLANAGENDA
Les 6: Evalueren
Lesdoelen
Aan het eind van de les weten de leerlingen waarom
evalueren op het plan- en werkproces van belang is.
Aan het eind van de les hebben de leerlingen geoefend met het
beantwoorden van evaluatievragen.

Benodigdheden
De planagenda (één voor
elke leerling).

Duur
+/- 35 minuten

Digibord of beamer.
Computer of laptop.

De les
Begin de les met het vragen aan de klas of ze nog
weten welke executieve functie nodig is voor het
evalueren van het plan- en werkproces.

Stel vooraf aan het filmpje de volgende

Bekijk het volgende filmpje over
reflecteren en vertel van tevoren dat het
hetzelfde betekent als evalueren:

hun antwoorden):

kijkvragen (projecteer of schrijf ze op het bord en
stimuleer de leerlingen om notities te maken van

Wat is reflecteren/evalueren?
Welke punten kan je beschrijven als je
reflecteert/evalueert?

https://www.youtube.com/watch?v=lZxvMrGNyzk

Waarom is het belangrijk om te
reflecteren/evalueren?

Bespreek na het kijken van het filmpje de antwoorden met de leerlingen na.
Laat vervolgens zien dat het in de agenda mogelijk is om te evalueren door
aan te vinken welke taken af zijn. De taken die niet af zijn kunnen
vervolgens opnieuw ingepland worden. Op deze manier pas je je planning
gelijk aan, aan waar je op hebt geëvalueerd. Vertel vervolgens dat het ook
mogelijk is om evaluatievragen te bedenken en deze te beantwoorden. Dit
kan bijvoorbeeld aan het eind van de dag of aan het eind van de week.

Geef de leerlingen de opdracht om evaluatievragen te bedenken die ze aan zichzelf kunnen stellen na het
plannen en na het werken aan de planning. Benadruk dat het vragen dienen te zijn die de lading van een
evaluatie (zoals beschreven in het filmpje) dekken. Stel voor extra duidelijkheid succescriteria op met de
leerlingen over waar een goede evaluatievraag aan dient te voldoen. Bespreek tot slot een aantal
evaluatievragen klassikaal na en achterhaal met de klas of ze voldoen aan de succescriteria. Schrijf de
bruikbare evaluatievragen op het bord en laat de leerlingen meeschrijven, zodat ze de vragen de volgende
keer na het plannen en werken kunnen gebruiken.

Evaluatie

Laat de leerlingen evalueren op de leerdoelen. Vraag terug waarom evalueren belangrijk is en
waaraan een goede evaluatie aan dient te voldoen.

