
PlannerPlanner
2021 20222021 2022Planner
2021 2022

Eerste 
helftleerjaar 1 + 2



Planner klaar? Plannen maar!
Dit is de Eligantplanner, een papieren agenda speciaal ontwikkeld voor ons onderwijs. Deze agenda helpt je bij 
het plannen van je maatwerkuren en schoolwerk. Hieronder lees je uit welke onderdelen de agenda bestaat.

Deze planner loopt tot en met de kerstvakantie, daarna krijg je een nieuwe. Heb jij tips voor de volgende editie 
of heb je een leuke foto? Mail deze dan naar leerlingencentrum@eligant.nl en wie weet zie jij het terug in in de 
volgende planner!

Veel plezier op het Eligant!

to do list
Handig om af en toe een 

algemeen lijstje te maken en 

af te vinken wat je al gedaan 

hebt. Zeker als je af en toe wat 

vergeet.

.maandoverzichtenHier zie je hoe elke maand eruit ziet. Ook kun je hier bijvoorbeeld verjaardagen noteren.

leerdoelen
Noteer op de volgende pagina 

jouw persoonlijke leerdoelen 

tot aan de kerstvakantie (of 

misschien wel voor de tweede 

helft van het jaar!).

module-overzicht
Achterin deze planner vind je 
een overzicht van alle modules per vak voor leerjaar 1 én 2. Zo zie je snel welke basismodules 
en keuzemodules er zijn én kun je ze afvinken. Zo houd je goed 
overzicht!

routekaart
Achterin vind je ook 
onze routekaart, waarop 
je kunt zien hoe het 
volgen van een module 
stapsgewijs gaat.

leermiddelen 
Als laatste bevat deze planner 

een overzicht van de digitale 

leermiddelen per vak.

weekagenda 
Dit is het belangrijkste onderdeel van deze planner. In het 

weekoverzicht kun je bijhouden wat je per les moet doen, leren en 

meenemen. Ook plan je hier je maatwerkuren en noteer je waaraan 

je dat uur wilt werken. 

Je ziet hieronder welke onderdelen je dan invult:

- Bij les: Wat moet af? Wat wordt getoetst? Wat neem ik mee?

- Bij mwu: afkorting vak + lokaal: aan welke module werk ik? 

geplande tijd in minuten (gt) gewerkte tijd in minuten (wt) 

- Wat vraag ik? (V) Wat leer ik? (L) Wat maak ik? (M) Wat lees ik? (LZ)

aantekeningen 
Hier heb je twee pagina’s voor 

het maken van belangrijke 

aantekeningen.

vaardighedenladder
Hier vind je welke 
vaardigheden je nodig hebt op 
school en hoe je hierin kunt 
groeien.



Deze planner is van

naam --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                   k las  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(plak hier een leuke foto  

van jezelf, je huisdier,  

je favoriete artiest of .....)

Mi jn  persoonl i jke leerdoelen
1

2

3

4

5

Stappenplan Plannen
1 Rooster opschrijven

2 Huiswerk opschrijven per vak

3 Bijzonderheden bij mijn planning noteren  (zoals stermodules, trainingen enz.)

4 Inplannen huiswerk bij mijn planning

5 Ander werk inplannen bij mijn planning (zoals keuzemodules)



To do list
Noteer belangrijke zaken die je niet moet vergeten hier: 

Denk bijvoorbeeld aan een vraag stellen aan je docent, een opdracht  
inleveren/uploaden, een afspraak maken of opmerkingen voor na de zomervakantie.

gepland afgehandeld

Mijn leeslijst
Noteer hier de boeken die je nog graag een keer wil lezen:

De mediatheek is elke dag open 
van 08.30 tot 14.30 uur, ook in 

de pauzes!



Schooltijden
 8.30 – 8.45 uur mogelijkheid voor coachgesprek (individueel)
 8.45 – 9.00 uur inloopmoment / dagstart extra

1. 9.00 – 9.15 uur dagstart

2. 9.15 – 10.30 uur maatwerkuur met actualiteit in de klas 

 10.30 – 10.50 uur pauze 

3. 10.50 – 11.50 uur les

 11.50  -  12.15 uur pauze

4. 12.15 – 13.15 uur les

5. 13.15 – 14.30 uur maatwerkuur met vrij lezen 

 14.30 – 14.45 uur pauze

6. 14.45 – 16.00 uur stermodules

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Afkortingen van de vakken zoals in Som
bo = bewegingsonderwijs
chm = coachmoment
dst = dagstart
du = Duits 
en = Engels
fa = Frans
focus = focusuur (havo en atheneum leerjaar 1)
gtc = Griekse Taal en cultuur (gymnasium leerjaar 2)
kubv = kunst beeldende vorming
kumu = kunst muziek
kuth = kunst theater
ltc = Latijnse Taal en Cultuur (gymnasium leerjaar 1 en 2)
m&w = mens & wereld
mwu = maatwerkuur
ne = Nederlands
o&o = onderzoek en ontwerpen
wi = wiskunde

handige afkortingen
blz. = bladzijde
L = leren
LZ = lezen
M = maken
opdr. = opdracht
V = vragen aan de docent

TIP: gebruik 
afkortingen bij het 
plannen, zo houd je 
meer ruimte over 
om te schrijven!

Welkom in de mediatheek!
De mediatheek: een heerlijke plek om lekker te lezen, te werken of te leren. Wil jij graag aan 

de slag in een gezellige, rustige sfeer? Kom dan naar de mediatheek in C15. We zijn dagelijks 

geopend van 8.30 – 14.30 uur. Ook in de pauzes!

Je kunt je ook inschrijven voor een maatwerkuur in de mediatheek. En natuurlijk hebben 

we veel mooie, spannende, grappige, ontroerende boeken die je kunt lenen met je 

leerlingenpas. Als je dat wilt geven we je leesadviezen, zodat je boeken vindt die je met 

plezier leest.
Regelmatig organiseren we iets leuks rondom lezen en boeken, een tentoonstelling, 

prijsvraag etc.
Zoek je informatie over een onderwerp? Wij helpen je graag met zoeken in onze 

databanken en informatieboeken. Wij zijn er voor jou!

De lessen bewegingsonderwijs 
wijken iets af:
10.45-12.00 uur en 12.00-13.15 uur 
(dit is inclusief fietsen)

0

www.eligant.nl/login



Eligantcode 
Wij zijn zorgvuldig

Wij geven iedereen de kans om zichzelf te zijn

Wij stoppen onze telefoon, pet en jas in ons kluisje en  

gebruiken ons device alleen als dat mag

Wij proberen gezond te eten

Wij helpen elkaar door elkaar te respecteren, te vertrouwen en  

elkaar te accepteren zoals ieder is (ook online!)



Rekenraadsel
Kun jij het antwoord vinden van deze puzzel?

+ +
+

++
–

=
=
=
= ???

?

De oplossing staat achterin de planner



Maandoverzicht september 2021
30 week 35

31 Eligant Intro

1 Eligant Intro

2 Eligant Intro

3 Eligant Intro

4

5

6 week 36

7

8

9

10

11

12

13 week 37

14

15

16

17

18

19

20 week 38

21

22 Dag van de Duitse taal

23

24

25

26

27 week 39

28

29

30 Focusdag - driehoeksgesprekken 1

Waarom moeilijk doen 
als het samen kan



Maandoverzicht oktober 2021
1

2

3

4 week 40

5

6

7

8

9

10

11 week 41

12

13

14

15

16

17

18 Herfstvakantie   week 42

19 Herfstvakantie

20 Herfstvakantie

21 Herfstvakantie

22 Herfstvakantie

23

24

25 Start nieuwe periode stermodules week 43

26

27

28

29

30

31

Veranderingen? Bekijk het eens 

van de andere kant



Maandoverzicht november 2021
1 week 44

2

3

4

5

6

7

8 week 45

9

10

11 Dag van de Franse taal

12

13

14

15 week 46

16

17

18

19

20

21

22 week 47

23

24

25

26

27

28

29 week 48

30

31



Maandoverzicht december 2021
1

2

3

4

5

6 Start nieuwe periode stermodules week 49

7

8 Focusdag  - driehoeksgesprekken 2

9

10 Paarse Vrijdag

11

12

13 week 50

14

15

16

17

18

19

20 Activiteitenweek week 51

21 Activiteitenweek

22 Activiteitenweek

23 Activiteitenweek

24 Activiteitenweek

25

26

27 Kerstvakantie week 52
+ week 128 Kerstvakantie

29 Kerstvakantie

30 Kerstvakantie

31 Kerstvakantie t/m 9 januari 2022

Het geheim van een opgeruimd 

bureau is een geweldige 
prullenbak!





Gezichtsbedrog
Welke van deze lijnen zijn parallel?

De oplossingen staan achterin de planner

Om deze puzzels op te kunnen lossen moet je out of the box kunnen denken. 
Dus zet je brein eens lekker aan het werk. 

2. Kun jij met vier 
rechte lijnen alle 
punten aan elkaar 
verbinden? Je mag 
je potlood niet van 
het papier halen.
 

Out Of The Box 

PUZZELs: 

1. Hoe snijd je een taart in 
8 gelijke delen als je
maar 3 keer mag snijden?



WEEK 35   Eligant Intro
Yes! Back 2 school!

maandag 30 augustus 2021 af?

dinsdag 31 augustus 2021 af?

woensdag 1 september 2021 af?

Welkom (terug) op het Eligant!

Tip: pak altijd 's avonds je tas in

Heb je een vraag? 
Kom naar het leerlingencentrum!



Eligant Intro   WEEK 35

donderdag 2 september 2021 af?

vrijdag 3 september 2021 af?

weekend 4 en 5 september 2021 af?

Wist je dat: lezen nog leuker 
wordt als je in onze gezellige 

mediatheek op de bank neerploft?

Tip: check regelmatig 
je rooster in SOM



WEEK 36

maandag 6 september 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

dinsdag 7 september 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

woensdag 8 september 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning



WEEK 36

donderdag 9 september 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

vrijdag 10 september 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

weekend 11 en 12 september 2021 af?



WEEK 37

maandag 13 september 2021     af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

dinsdag 14 september 2021   af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

woensdag 15 september 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning



WEEK 37

donderdag 16 september 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

vrijdag 17 september 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

weekend 18 en 19 september 2021 af?



WEEK 38

Montag, der 20. September 2021     af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

Dienstag, der 21. September 2021  af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

Mittwoch, der 22. September 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

Dag van de Duitse taal

Sehen wir es positiv: es ist der letzte Montag für diese Woche!



WEEK 38

Donnerstag, der 23. September 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

Freitag, der 24. September 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

Wochenende: Samstag, der 25. September und Sonntag, der 26. September 2021 af?



WEEK 39 

maandag 27 september 2021     af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

dinsdag 28 september 2021  af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

woensdag 29 september 2021  af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning



WEEK 39

Open podiumdonderdag 30 september 2021 FOCUSDAG af?

verslag driehoeksgesprek naar coach mailen

vrijdag 1 oktober 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

weekend 2 en 3 oktober 2021 af?

Driehoeksgesprekken 1



WEEK 40

maandag 4 oktober 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

dinsdag 5 oktober 2021  af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

woensdag 6 oktober 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

Dag van de leraar!

  Dierendag 



WEEK 40

donderdag 7 oktober 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

vrijdag 8 oktober 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

weekend 9 en 10 oktober 2021 af?



WEEK 41

maandag 11 oktober 2021     af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

dinsdag 12 oktober 2021  af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

woensdag 13 oktober 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning



WEEK 41

donderdag 14 oktober 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

vrijdag 15 oktober 2021 af?

dst

les

les

les

les

mijn
planning

weekend 16 en 17 oktober 2021 af?



WEEK 42  Herfstvakantie

maandag 18 oktober 2021    

dinsdag 19 oktober 2021  

woensdag 20 oktober 2021

De belangrijkste dingen in 
het leven zijn geen dingen



Herfstvakantie  WEEK 42

donderdag 21 oktober 2021

vrijdag 22 oktober 2021

weekend 23 en 24 oktober 2021

Als je iets goeds ziet, geef dan een 
compliment. Als je iets fouts ziet, bied dan 

je hulp aan (Nelson Mandela)



maandag 25 oktober 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

dinsdag 26 oktober 2021 af?

dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

woensdag 27 oktober 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

WEEK 43 

Start nieuwe periode stermodules



donderdag 28 oktober 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

vrijdag 29 oktober 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

weekend 30 en 31 oktober 2021 af?

 

WEEK 43



maandag 1 november 2021     af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

dinsdag 2 november 2021 af?

dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

woensdag 3 november 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

WEEK 44



donderdag 4 november 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

vrijdag 5 november 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

weekend 6 en 7 november 2021 af?

 

WEEK 44

Vergeet de fout, 

onthoud de les!



lundi 8 novembre 2021    af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

mardi 9 novembre 2021  af?

dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

mercredi 10 novembre 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

WEEK 45



jeudi 11 novembre 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

vendredi 12 novembre 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

fin de semaine: samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021 af?

 

WEEK 45
Dag van de Franse taal

Ça va aller - ne t'inquiètes pas



maandag 15 november 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

dinsdag 16 november 2021   af?

dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

woensdag 17 november 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

WEEK 46



donderdag 18 november 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

vrijdag 19 november 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

weekend 20 en 21 november 2021 af?

 

WEEK 46

Van proberen kun je leren



maandag 22 november 2021    af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

dinsdag 23 november 2021 af?

dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

woensdag 24 november 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

WEEK 47



donderdag 25 november 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

vrijdag 26 november 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

weekend 27 en 28 november 2021 af?

 

WEEK 47
Ik heb geen Google nodig, ik heb klasgenoten die alles beter weten



maandag 29 november 2021    af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

dinsdag 30 november 2021   af?

dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

woensdag 1 december 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

WEEK 48



dinsdag 2 december 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

vrijdag 3 december 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

weekend 4 en 5 december 2021 af?

 

WEEK 48

Maak haast als je tijd hebt, 

dan heb je tijd als je haast hebt



WEEK 49

maandag 6 december 2021    af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

dinsdag 7 december 2021  af?

dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

woensdag 8 december 2021 FOCUSDAG af?

verslag driehoeksgesprek naar coach mailen

Start nieuwe periode stermodules

Driehoeksgesprekken 2



WEEK 49

donderdag 9 december 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

vrijdag 10 december 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

weekend 11 en 12 december 2021 af?

 

Paarse Vrijdag



maandag 13 december 2021  af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

dinsdag 14 december 2021   af?

dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

woensdag 15 december 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

WEEK 50



donderdag 16 december 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

vrijdag 17 december 2021 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

weekend 18 en 19 december 2021 af?

 

WEEK 50

Vergeet niet om soms te 
kijken hoe ver je al bent 

gekomen



maandag 20 december 2021         

dinsdag 21 december 2021    

woensdag 22 december 2021   

donderdag 23 december 2021   

vrijdag 24 december 2021   

weekend 25 en 26 december 2021   

WEEK 51   Activiteitenweek  

Als het leven je laat 
struikelen, maak er dan een 

salto van

FIJNE KERST!



Welke combinatie volgt?
Een hersenkraker voor patroonherkenning
Kun jij bedenken welk patroon bij het vierde blok hoort?

a b c d

a b c d

De oplossing staat achterin de planner



maandag 27 december 2021    

dinsdag 28 december 2021   

woensdag 29 december 2021

donderdag 30 december 2021

vrijdag 31 december 2021

weekend 1 en 2 januari 2022

Meivakantie  WEEK 18WEEK 52   Kerstvakantie  

 HAPPY NEW YEAR!



maandag 3 januari 2022    

dinsdag  4 januari 2022   

woensdag 5 januari 2022 

donderdag 6 januari 2022 

vrijdag 7 januari 2022 

weekend 8 en 9 januari 2022 

Kerstvakantie   WEEK 1



maandag 10 januari 2022  af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

dinsdag 11 januari 2022  af?

dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

woensdag 12 januari 2022 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

WEEK 2
Back 2 school!



donderdag 13 januari 2022 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

vrijdag 14 januari 2022 af?
dst
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

les

les
mwu

lokaal

gt wt

gt wt

gt wt

mijn
planning

weekend 15 en 16 januari 2022 af?

 

WEEK 2

Lees, leer, lach



Leerjaar 1 mijn A'tjes (bm = basismodule, km = keuzemodule)

1 2 3 4 5 6 7 8

ne  bm

km

en  bm

km

du  bm

km

fa  bm

km

LTC  bm

km

m&w bm

km

wi  bm

km

o&o  bm

km

bo  bm

km

kunst  bm

km



WEEK 36
OVERZICHT MODULES LEERJAAR 1

Nederlands leerjaar 1

basismodules aantal uren startdatum einddatum streefdatum

1. Fictiefestival A 10 15-10-2021

2. Taalgereedschap A 8 17-12-2021

3. Thema klimaatverandering 10 25-02-2022

4. Taalgereedschap B 8 22-04-2022

5. Fictiefestival B 24 24-06-2022

keuzemodules minimaal 30

Thema cultuurverschillen 10

Thema vriendschap 10

Thema vrije tijd 10

Vaardig lezen 10

Woordenschatkist 10

Spelen met spelling 10

Fictieverrijking 10

Eigentijds sprookje 10

Als plan A niet werkt, heeft het 

alfabet nog veel meer letters

           Engels leerjaar 1

basismodules aantal uren startdatum einddatum streefdatum

1. Me – New @ Eligant 12 29-10-2021

2. Me in the Now 12 21-01-2022

3. Me in the Past 12 08-04-2022

4. Me through Time 12 10-06-2022

5. Reading Assistant 12 17-06-2022

keuzemodules minimaal 30

Let’s Eat! 10

Sporty People 10

Pets 10

The Weather 10

Books, books, books! 10

Romeo and Juliet (met theater) 10

Gaming is Awesome (thuis) 10

Tour Guide part 1 10

You only fail when you 
stop trying

Om 

mee te kunnen 

doen aan de 

examenvoorbereiding 

in klas 3 moet je 6 

Cambridgemodules 

afronden in klas 1 

en 2 samen.



WEEK 36

Frans leerjaar 1

basismodules Aantal uren begindatum einddatum streefdatum

1. Faisons connaissance 8 15-10-2021

2. Fans de Musique 7 18-12-2021

3. Nous sommes tous frères ! 7 04-03-2022

4. Bougeons ! 8 03-06-2022

keuzemodules minimaal 15

Sport 7,5

Cuisine 7,5

Culture: cinéma, musique, théâtre 7,5

Vie quotidienne 7,5

Duits leerjaar 1

basismodules aantal uren startdatum einddatum streefdatum

1. Das bin ich! 8 12-11-2021

2. Fertigkeiten A1 6 14-01-2022

3. Essen und trinken - Guten Appetit! 6 11-03-2022

4. Wissen ist Macht! 7 20-05-2022

5. Buch und Film 3 17-06-2022

keuzemodules minimaal 15

Wie lerne ich lernen? 5

Oh, wie schön ist Panama 5

Märchen 5

Mein Lieblingstier und andere Tiere 5

Ein Tag in Kleve 5

Auto- und Motorsport 5

Wil je snel gaan, ga alleen. 
Wil je ver komen, ga dan samen.



WEEK 36

mens en wereld leerjaar 1

basismodules aantal uren begindatum einddatum streefdatum

1. Het verleden en ik 6 17-09-2021

2. Grieken en Romeinen 12 12-11-2021

3. Klimaten 12 28-01-2022

4. Cultuur en identiteit 12 01-04-2022

5. Zutphen, torenstad in de middeleeuwen 12 10-06-2022

6. Historisch overzicht 6 24-06-2022

keuzemodules minimaal 30

Prehistorie 10

Het oude Egypte 10

Kruip in de huid van een middeleeuwer 10

Weer(extremen) 10

Natuurrampen 10

Exit de school: museumbezoek 10

Latijnse Taal en Cultuur leerjaar 1

basismodules aantal uren startdatum einddatum streefdatum 

1. Latijn: 1A Forum 12 29-10-2021

2. Latijn: 1B Forum 12 10-12-2021

3. Latijn: 2A Ludi 12 18-02-2022

4. Latijn: 2B Ludi 12 22-04-2022

5. Latijn: 3A Familia 12 17-06-2022

keuzemodules minimaal 30

Plusvariaties 1A Forum 7,5

Plusvariaties 1B Forum 7,5

Plusvariaties 2A Ludi 7,5

Plusvariaties 2B Ludi 7,5

Plusvariaties 3A Familia 7,5

Bouwplaten 7,5

Maak een cultuurwerkstuk! 7,5

Latijnse strip 7,5

Eligere necesse est



WEEK 36
wiskunde leerjaar 1

basismodules aantal uren begindatum einddatum streefdatum

1. Figuren 10 01-10-2021

2. Getallen en formules 10 12-11-2021

3. Assenstelsels en grafieken 10 10-12-2021

4. Hoeken en symmetrie 10 28-01-2022

5. Formules en letters 10 25-02-2022

6. Vlakke figuren 10 01-04-2022

7. Herleiden en machten 10 20-05-2022

8. Meten 10 17-06-2022

keuzemodules minimaal 10

Wiskunde + 10

Verdieping (start na de Kerst) 10

Geluk kun je 

vermenigvuldigen 

door te delen 

onderzoek en ontwerpen leerjaar 1

basismodules aantal uren begindatum einddatum streefdatum

1. Vliegende start 9 15-10-2021

2. Veilige Siep 1 7

 Veilige Siep 2 7

 Veilige Siep 3 7 17-12-2021

3. Foodfestival 1 10

 Foodfestival 2 10

 Foodfestival 3 10 17-06-2022

keuzemodules minimaal 30

Keuzeproject 30 22-04-2022

Als je geen idee 
hebt wat je aan 
het doen bent, 
noem het dan 
onderzoeken



bewegingsonderwijs leerjaar 1

basismodules aantal uren startdatum einddatum streefdatum

1. Kennismaken en samenwerken 22 17-12-2021

2. Grenzen verkennen 16 14-04-2022

3. Omgaan met druk 8 17-06-2022

keuzemodules minimaal 32 

Spel: hit & run 8

Spel: frisbee 8

Spel: rugby 8

Spel: softbal 8

Spel: handbalachtige spelen 8

Spel: racketsporten 8

Spel: unihockey 8

Spel: voetbal 8

Spel: basketbal 8

Spel: smashbal (volleybal) 8

Atletiek: lopen 8

Atletiek: werpen 8

Atletiek: verspringen 8

Atletiek: hoogspringen 8

Turnen: zwaaien - steunzwaaien 8

Turnen: zwaaien - ringzwaaien 8

Turnen: minitrampoline springen (1) 8

Turnen: minitrampoline springen (2) 8

Turnen: freerunnen 8

Judo: stoeispelen 8

Bewegen op muziek: bewegen op maat 8

Om in 
aanmerking te komen 
voor een sport- en/of 

kunstcertificaat heb je in 
totaal zeven stermodules 
gedaan in klas 1 en 2. Je 
mag hier dus twee jaar 

over doen.



kunst leerjaar 1

basismodules aantal uren startdatum einddatum streefdatum

1. Ik in beeld 7

2. Ik heb een stem 7

3. Ik op het podium 7

4. Traktatie in beeld 7

5. Traktatie in muziek 7

6. Traktatie in theater 7

7. Kunst, kijken, ervaren en beleven 3

keuzemodules minimaal 45

Muziek: Singer-songwriter (met Engels) 9

Muziek: We Will Rock You 9

Muziek: Drumworkshop 9

Muziek: Hiphop 9

Muziek: Bring Your Own 9

Muziek: Basic blues 9

Theater: Spelen met tekst 9

Theater: Alterego 9

Theater: Romeo en Juliet (met Engels) 9

Theater: Tijdmachine 9

Theater: Film 9

Beeldend: Kunst die het leven leuker maakt 9

Beeldend: Wonen om te dromen 9

Beeldend: Het leven als kunst 9

Beeldend: Dieren in de kunst 9

Beeldend: Fotowedstrijd Rijksmuseum 9

Muziek en theater: Mini-locatie-voorstelling 18

Om in aanmerking 

te komen voor 

een sport- en/of 

kunstcertificaat heb je in 

totaal zeven stermodules 

gedaan in klas 1 en 2. Je 

mag hier dus twee jaar 

over doen.





Leerjaar 2 mijn A'tjes (bm = basismodule, km = keuzemodule)

1 2 3 4 5 6 7 8

ne  bm

km

en  bm

km

du  bm

km

fa  bm

km

GTC bm

km

LTC bm

km

m&w  bm

km

wi  bm

km

bina  bm

km

o&o  bm

km

bo  bm

km

kunst  bm

km



OVERZICHT MODULES LEERJAAR 2

                 Engels leerjaar 2

basismodules aantal uren startdatum einddatum streefdatum

1. Let's recap! 12 29-10-2021

2. The Future of a Country 12 21-01-2022

3. Me and Others 12 08-04-2022

4. The Past and Me 12 10-06-2022

5. Reading Assistant 12 17-06-2022

keuzemodules minimaal 30

Tour Guide 2 (U.S.A.) 10

Animals 10

American Politics and Speeches 10

Read, read, read! 10

Fiction (Harry Potter and Dystopias) 10

About a life - (auto)biographies 10

As you like it (met theater) 10

Teamwork makes 
the dream work

Nederlands leerjaar 2

basismodules aantal uren startdatum einddatum streefdatum

1. Fictieboost A 10 15-10-2021

2. De onderbouw onderbouwt 8 17-12-2021

3. Taalgereedschap C 10 25-2-2022

4. Thema geld 8 22-4-2022

5. Fictieboost B 24 24-6-2022

keuzemodules minimaal 30

Thema sport en gezondheid 10

Thema reizen 10

Vaardig lezen 10

Spelen met taal 10

Taalgereedschap + 10

Wie schrijft die blijft 10

Leesbeest 10

Eligant dicht 10

Om mee te kunnen doen aan de examenvoorbereiding in klas 3 moet je 6 Cambridgemodules afronden in klas 1 en 2 samen.

Lezen is dromen met je ogen open



Duits leerjaar 2

basismodules aantal uren startdatum einddatum streefdatum

1. Der, die, das – wie geht denn das? (1) 4 15-10-2021

2. Bei uns im Haus 7 10-12-2021

3. Auffe aufn Berg 8 11-03-2022

4. Der, die, das – wie geht denn das? (2) 4 08-04-2022

5. Hatschi! – Auf deine Gesundheit 7 17-06-2022

keuzemodules minimaal 15

Der Sound aus Deutschland 5

Spaß in der Skihalle: Neuss 5

Bauhaus 6

Flucht aus Ost-Berlin 10

Meet the Germans - Landeskunde 10

Auto- und Motorsport 5

Frans leerjaar 2

basismodules aantal uren startdatum einddatum streefdatum

1. Rendez-vous au collège 8 15-10-2021

2. La mode et nous 7 18-12-2021

3. Chez nous 7 04-03-2022

4. Partons en voyage! 8 03-06-2022

Keuzemodules minimaal 15

Francophonie 7,5

Environnement 7,5

Géographie 7,5

Mode 7,5



Griekse Taal en Cultuur leerjaar 2

basismodules aantal uren startdatum einddatum streefdatum

1. Grieks: 1 Begin 15 12-11-2021

2. Grieks: 2 Olympos 15 28-01-2022

3. Grieks: 3 Troje 15 08-04-2022

4. Grieks: 4 Delphi 15 17-06-2022

keuzemodules minimaal 30

Plusopdrachten 1 Begin 7,5

Plusopdrachten 2 Olympos 7,5

Plusopdrachten 3 Troje 7,5

Plusopdrachten 4 Delphi 7,5

Maak een cultuurwerkstuk! 7,5

Verhalen vertellen 7,5

Mythologische materie 7,5

Ontcijfer Myceens! 7,5

Latijnse Taal en Cultuur leerjaar 2

basismodules aantal uren startdatum einddatum streefdatum

1. Latijn: 3B Familia 12 29-10-2021

2. Latijn: 4A Pompeii 12 10-12-2021

3. Latijn: 4B Pompeii 12 18-02-2022

4. Latijn: 5A Mare Nostrum 12 22-04-2022

5. Latijn: 5B Mare Nostrum 12 17-06-2022

keuzemodules minimaal 30

Plusvariaties 3B Familia 7,5

Plusvariaties 4A Pompeii 7,5

Plusvariaties 4B Pompeii 7,5

Plusvariaties 5A Mare Nostrum 7,5

Plusvariaties 5B Mare Nostrum 7,5

Cultuurposter 7,5

Maak een grammaticafilmpje! 7,5

Ooggetuigenverslag 7,5

ΣΠΕΥΔΕ ΒΡΑΔΕΩΣ

Carpe scholam!



mens en wereld leerjaar 2

basismodules aantal uren startdatum einddatum streefdatum

1. Een wereld van verschil 12 15-10-2021

2. Nieuwe ideeën in een nieuwe wereld 12 17-12-2021

3. Pruiken in problemen 12 25-02-2022

4. De kracht van water 12 22-04-2022

5. Van stoom naar stad 12 17-06-2022

keuzemodules minimaal 30

Nieuwe kunst in een nieuwe wereld 10

Van Copernicus tot Newton 10

Napoleon: kleine man, grote daden 10

De wijk in 10

Kletsnat of kurkdroog 10

Nederlands-Indië van kolonie tot zelfstandig land 10

Exit de school: museumbezoek 10

wiskunde leerjaar 2

basismodules aantal uren startdatum einddatum streefdatum

1. Rekenen met letters 10 01-10-2021

2. Vlakke meetkunde 10 05-11-2021

3. Lineaire formules en vergelijkingen 10 03-12-2021

4. Kwadraten en wortels 10 21-01-2022

5. De stelling van Pythagoras 10 25-02-2022

6. Kwadratische vergelijkingen 10 01-04-2022

7. Inhoud en vergroten 10 20-05-2022

keuzemodules minimaal 20

Wiskunde + 20

Verdieping (start na de Kerst) 20

Geen zin? Goed nieuws: je kunt 

ook dingen doen zonder zin!



onderzoek en ontwerpen leerjaar 2

Basismodules aantal uren begindatum einddatum streefdatum

1. Scrum 4 15-10-2021

2. Project 1 28 17-12-2021

3. Project 2 28 17-06-2022

Keuzemodules minimaal 30

Keuzeproject 30

biologie / natuurkunde (BiNa) leerjaar 2

basismodules aantal uren begindatum einddatum streefdatum

1. BiNa Elektriciteit 10 03-12-2021

2. BiNa Krachten 10 04-02-2022

3. BiNa Ademhaling & Transport 10 25-03-2022

4 BiNa  Voortplanting 10 20-05-2022

Een complimentje van een klasgenoot



bewegingsonderwijs leerjaar 2

basismodules aantal uren startdatum einddatum streefdatum

1. Groepsvorming 16 26-11-2021

2. Doelen stellen 12 25-02-2022

3. Presteren 12 13-05-2022

4. Feest! 6 17-06-2022

   

keuzemodules minimaal 32  

Spel: hit & run 8  

Spel: frisbee 8  

Spel: rugby 8  

Spel: softbal 8  

Spel: handbalachtige spelen 8  

Spel: racketsporten 8  

Spel: unihockey 8  

Spel: voetbal 8  

Spel: basketbal 8  

Spel: smashbal (volleybal) 8  

Atletiek: lopen 8  

Atletiek: werpen 8  

Atletiek: verspringen 8  

Atletiek: hoogspringen 8  

Turnen: zwaaien - steunzwaaien 8  

Turnen: zwaaien - ringzwaaien 8  

Turnen: minitrampoline springen (1) 8  

Turnen: minitrampoline springen (2) 8  

Turnen: freerunnen 8  

Judo: stoeispelen 8  

Bewegen op muziek: bewegen op maat 8

Om in 

aanmerking te komen 

voor een sport- en/of 

kunstcertificaat heb je in 

totaal zeven stermodules 

gedaan in klas 1 en 2. Je 

mag hier dus twee jaar 

over doen.



kunst leerjaar 2

basismodules aantal uren startdatum einddatum streefdatum

1. Alles is kunst 7

2. Alles is muziek 7

3. Alles is theater 7

4. Wat wil je verbeelden 7

5. Wat wil je laten horen 7

6. Wat wil je vertellen 7

7. Kunst, kijken, ervaren en beleven 3

keuzemodules minimaal 45

Muziek: Sing Sing Sing 9

Muziek: World Music 1 9

Muziek: Rock You More 9

Muziek: Basic blues 9

Muziek: Hiphop 9

Muziek: Bring Your Own 9

Theater: Zet je masker op! 9

Theater: As you like it (met Engels) 9

Theater: Radiotoneel 9

Theater: Tijdmachine 2.0 9

Theater: Spelen met de elementen 9

Theater: Spelen met tekst 2.0 9

Theater: Gender 9

Theater: Theaterkwartet 9

Beeldend: Wordt een Bauhaus ontwerper 9

Beeldend: Kijken wordt kunst 9

Beeldend: Het weer verbeeld 9

Beeldend: Zutphen na de oorlog 9

Beeldend: Maak je (theater)masker 9

Muziek en theater: Mini-locatie-voorstelling 2.0 18

Om in 
aanmerking te komen voor een sport- en/of kunstcertificaat heb je in totaal zeven stermodules gedaan in klas 1 en 2. Je mag hier dus twee jaar over doen.



Aantekeningen
Wie veel vraagt, zal veel 
leren en veel onthouden.





Welbevinden 6 5 4 3 2 1
Schoolplezier Ik ga met plezier naar school. Ik voel me ongelukkig als ik op 

school ben.

Vrienden/vriendinnen Ik ben blij met de vrienden/
vriendinnen die ik op school heb.

Ik heb geen contact met 
medeleerlingen.

Gezien worden Ik voel me gezien en gekend op 
school.

Ik voel me alleen als ik op school 
ben.

Eligantcode 6 5 4 3 2 1
Schoolregels Ik houd me altijd aan de 

schoolregels en kan anderen erop 
wijzen dit ook te doen.

Ik houd me altijd aan de 
schoolregels en ik hoef hier niet 
aan herinnerd te worden.

Ik houd me over het algemeen 
goed aan de schoolregels en ik 
hoef hier niet aan herinnerd te 
worden.

Ik houd me meestal aan de 
schoolregels, af en toe moet ik 
eraan worden herinnerd.

Ik ken de schoolregels en houd 
me er soms aan. Ik moet er vaak 
aan worden herinnerd.

Ik weet dat er schoolregels zijn, 
maar het lukt me niet om me 
hieraan te houden.

Omgang met elkaar Ik draag bij aan een sfeer in 
school waarin iedereen wordt 
gerespecteerd en geaccepteerd.

Ik respecteer en accepteer 
iedereen zoals hij/zij is.

Ik onderhoud respectvolle 
wederzijdse contacten met 
anderen.

Ik reageer op een respectvolle 
manier op anderen.

Ik reageer rustig in het contact 
met anderen.

In het contact met anderen heb 
ik moeite mijn emoties de baas te 
blijven.

Organisatie 6 5 4 3 2 1
Schoolspullen Ik heb al mijn schoolspullen altijd 

bij me, onderhoud ze en bewaar 
ze netjes.

Ik heb al mijn schoolspullen altijd 
bij me en onderhoud ze.

Ik heb al mijn schoolspullen altijd 
bij me.

Ik heb meestal al mijn 
schoolspullen bij me.

Ik vergeet af en toe een van mijn 
schoolspullen.

Ik vergeet vaak mijn schoolspullen 
of ik heb sommige schoolspullen 
nooit bij me. 

De weg in 
leermiddelen

Ik weet alle leermiddelen te 
vinden, hoe er mee om te gaan 
en maak hier zelfstandig optimaal 
gebruik van.

Ik weet alle leermiddelen te 
vinden, weet hoe ik hiermee om 
moet gaan en maak hier optimaal 
gebruik van wanneer de docent 
dit vraagt. 

Ik weet voor elk vak de 
leermiddelen te vinden en weet 
hoe ik hiermee om moet gaan.

Ik weet voor elk vak de 
leermiddelen te vinden en 
weet voor enkele vakken hoe ik 
hiermee om moet gaan.

Ik weet voor elk vak de 
leermiddelen te vinden.

Ik weet voor enkele vakken de 
leermiddelen te vinden.

Gebruik van de 
planner

Ik schrijf al mijn afspraken en 
opgegeven werk in voor mij 
begrijpbare afkortingen in mijn 
planner, bekijk deze dagelijks en 
werk hem bij waar nodig. 

Ik schrijf al mijn afspraken en 
opgegeven werk in voor mij 
begrijpbare afkortingen in mijn 
planner en bekijk deze dagelijks.

Ik schrijf al mijn afspraken en 
opgegeven werk volledig in mijn 
planner en bekijk deze af en toe 
(gedurende de schoolweek). Ik 
begrijp vervolgens wat ik moet 
doen.

Ik schrijf soms afspraken en 
opgegeven werk in mijn planner 
bij mijn rooster, ik bekijk 
deze af en toe (gedurende 
de schoolweek), maar begrijp 
vervolgens niet altijd wat ik moet 
doen.

Ik probeer afspraken en 
opgegeven werk te onthouden 
zonder ze te noteren. Ik schrijf 
wel de lessen en maatwerkuren in 
mijn planner.

Ik probeer afspraken, opgegeven 
werk en mijn rooster te 
onthouden zonder dingen te 
noteren in mijn planner.

De vaardighedenladder
In deze tabellen staan veel vaardigheden beschreven die je op school nodig hebt. Door naar deze tabel te 

kijken kun je zien waar je zelf staat. Per thema vind je in de meest linker kolom om welke vaardigheid het 

gaat, met de vaardigheid op 6 verschillende niveaus beschreven. Bij niveau 1 ben je nog niet vaardig, bij 

niveau 6 ben je heel erg vaardig. 

Kun jij per vaardigheid bedenken op welk niveau je nu staat? Misschien kom je vaardigheden tegen 

waarin je je wilt ontwikkelen. Hier kun je het over hebben met je coach



Welbevinden 6 5 4 3 2 1
Schoolplezier Ik ga met plezier naar school. Ik voel me ongelukkig als ik op 

school ben.

Vrienden/vriendinnen Ik ben blij met de vrienden/
vriendinnen die ik op school heb.

Ik heb geen contact met 
medeleerlingen.

Gezien worden Ik voel me gezien en gekend op 
school.

Ik voel me alleen als ik op school 
ben.

Eligantcode 6 5 4 3 2 1
Schoolregels Ik houd me altijd aan de 

schoolregels en kan anderen erop 
wijzen dit ook te doen.

Ik houd me altijd aan de 
schoolregels en ik hoef hier niet 
aan herinnerd te worden.

Ik houd me over het algemeen 
goed aan de schoolregels en ik 
hoef hier niet aan herinnerd te 
worden.

Ik houd me meestal aan de 
schoolregels, af en toe moet ik 
eraan worden herinnerd.

Ik ken de schoolregels en houd 
me er soms aan. Ik moet er vaak 
aan worden herinnerd.

Ik weet dat er schoolregels zijn, 
maar het lukt me niet om me 
hieraan te houden.

Omgang met elkaar Ik draag bij aan een sfeer in 
school waarin iedereen wordt 
gerespecteerd en geaccepteerd.

Ik respecteer en accepteer 
iedereen zoals hij/zij is.

Ik onderhoud respectvolle 
wederzijdse contacten met 
anderen.

Ik reageer op een respectvolle 
manier op anderen.

Ik reageer rustig in het contact 
met anderen.

In het contact met anderen heb 
ik moeite mijn emoties de baas te 
blijven.

Organisatie 6 5 4 3 2 1
Schoolspullen Ik heb al mijn schoolspullen altijd 

bij me, onderhoud ze en bewaar 
ze netjes.

Ik heb al mijn schoolspullen altijd 
bij me en onderhoud ze.

Ik heb al mijn schoolspullen altijd 
bij me.

Ik heb meestal al mijn 
schoolspullen bij me.

Ik vergeet af en toe een van mijn 
schoolspullen.

Ik vergeet vaak mijn schoolspullen 
of ik heb sommige schoolspullen 
nooit bij me. 

De weg in 
leermiddelen

Ik weet alle leermiddelen te 
vinden, hoe er mee om te gaan 
en maak hier zelfstandig optimaal 
gebruik van.

Ik weet alle leermiddelen te 
vinden, weet hoe ik hiermee om 
moet gaan en maak hier optimaal 
gebruik van wanneer de docent 
dit vraagt. 

Ik weet voor elk vak de 
leermiddelen te vinden en weet 
hoe ik hiermee om moet gaan.

Ik weet voor elk vak de 
leermiddelen te vinden en 
weet voor enkele vakken hoe ik 
hiermee om moet gaan.

Ik weet voor elk vak de 
leermiddelen te vinden.

Ik weet voor enkele vakken de 
leermiddelen te vinden.

Gebruik van de 
planner

Ik schrijf al mijn afspraken en 
opgegeven werk in voor mij 
begrijpbare afkortingen in mijn 
planner, bekijk deze dagelijks en 
werk hem bij waar nodig. 

Ik schrijf al mijn afspraken en 
opgegeven werk in voor mij 
begrijpbare afkortingen in mijn 
planner en bekijk deze dagelijks.

Ik schrijf al mijn afspraken en 
opgegeven werk volledig in mijn 
planner en bekijk deze af en toe 
(gedurende de schoolweek). Ik 
begrijp vervolgens wat ik moet 
doen.

Ik schrijf soms afspraken en 
opgegeven werk in mijn planner 
bij mijn rooster, ik bekijk 
deze af en toe (gedurende 
de schoolweek), maar begrijp 
vervolgens niet altijd wat ik moet 
doen.

Ik probeer afspraken en 
opgegeven werk te onthouden 
zonder ze te noteren. Ik schrijf 
wel de lessen en maatwerkuren in 
mijn planner.

Ik probeer afspraken, opgegeven 
werk en mijn rooster te 
onthouden zonder dingen te 
noteren in mijn planner.



Planning 6 5 4 3 2 1
Plannen Ik maak een planning waarin alle 

opgegeven taken staan waarbij ik 
de juiste volgorde bepaal en alles 
zelf bijstel waar nodig. 

Ik maak zelfstandig een planning 
waarin alle opgegeven taken 
staan waarbij ik de juiste volgorde 
bepaal en houd me hieraan. 
Samen met mijn coach stel ik mijn 
planning bij waar nodig.  

Ik maak zelfstandig een planning 
waarin alle opgegeven taken 
staan waarbij ik de juiste volgorde 
bepaal en houd me hieraan.

Ik maak samen met mijn 
coach een planning waarin alle 
opgegeven taken staan waarbij 
we samen de juiste volgorde 
bepalen.

Ik maak samen met mijn 
coach een planning voor twee 
opgegeven taken waarbij we 
samen de juiste volgorde 
bepalen. 

Ik maak mijn taken in een 
willekeurige volgorde.

Controleren of je alles 
gemaakt hebt

Ik houd bij welk opgegeven 
werk ik af heb, ga na of ik de 
stof heb begrepen, onderneem 
actie wanneer dit niet het geval 
is en kan een klasgenoot hierbij 
helpen.

Ik houd bij welk opgegeven werk 
ik af heb, ga na of ik de stof heb 
begrepen en onderneem actie 
wanneer dit niet het geval is.

Ik houd bij welk opgegeven werk 
ik af heb en ga na of ik de stof heb 
begrepen.

Ik houd bij welk opgegeven werk 
ik af heb.

Ik controleer of ik het opgegeven 
werk af heb.

Ik sla mijn boeken na het maken 
van schoolwerk dicht zonder te 
controleren of ik het opgegeven 
werk af heb.

Aandacht 6  5 4 3 2 1
Aandacht tijdens 

instructie
Ik kan mijn aandacht minimaal 
30 minuten richten op de 
grootschalige instructie van een 
onbekende spreker.

Ik kan mijn aandacht minimaal 25 
minuten richten op de klassikale 
instructie van een onbekende 
spreker.

Ik kan mijn aandacht minimaal 20 
minuten richten op de klassikale 
instructie van de docent.

Ik kan mijn aandacht minimaal 15 
minuten richten op de klassikale 
instructie van de docent.

Ik kan mijn aandacht minimaal 
10 minuten richten op de 
groepsgerichte instructie van de 
docent.

Ik kan mijn aandacht richten op 
de instructie van de docent als 
deze één op één gegeven wordt. 

Aan de slag gaan Ik kan na een pauze/onderbreking 
zelfstandig direct mijn werk weer 
oppakken in een grote klas of 
groep.

Ik kan na een pauze/onderbreking 
zelfstandig binnen 5 minuten mijn 
werk weer oppakken in de klas.

Ik ga binnen 5 minuten 
zelfstandig aan het werk als 
hierom wordt gevraagd in de klas.

Ik ga binnen 5 minuten 
zelfstandig aan het werk als 
hierom wordt gevraagd nadat 
de docent mij hiertoe extra heeft 
aangespoord.

Ik ga binnen 10 minuten 
zelfstandig aan het werk als 
hierom wordt gevraagd terwijl de 
docent in de buurt blijft.

Ik ga zelfstandig aan het werk op 
het moment dat ik daar klaar voor 
ben.

Concentratie tijdens 
zelfstandig werken

Ik kan mij gedurende lange tijd 
inzetten voor een taak die mij 
persoonlijk geen winst oplevert, 
maar in het belang van de klas, 
school of maatschappij.

Ik kan mijn aandacht minimaal 
20 minuten richten op een taak 
die mij wordt opgegeven om een 
ander te helpen.

Ik kan mijn aandacht minimaal 
20 minuten richten op de taak 
die mij wordt opgegeven in het 
belang van mijn leerproces en 
daardoor tot afronding komen.

Ik kan mijn aandacht minimaal 
10 minuten richten op de taak 
die mij wordt opgegeven in het 
belang van mijn leerproces en 
daardoor tot afronding komen.

Ik kan mijn aandacht minimaal 
10 minuten richten op een taak 
die mij wordt opgegeven in het 
belang van mijn leerproces.

Ik kan mijn aandacht minimaal 10 
minuten richten op een taak die ik 
zelf heb uitgekozen.



Planning 6 5 4 3 2 1
Plannen Ik maak een planning waarin alle 

opgegeven taken staan waarbij ik 
de juiste volgorde bepaal en alles 
zelf bijstel waar nodig. 

Ik maak zelfstandig een planning 
waarin alle opgegeven taken 
staan waarbij ik de juiste volgorde 
bepaal en houd me hieraan. 
Samen met mijn coach stel ik mijn 
planning bij waar nodig.  

Ik maak zelfstandig een planning 
waarin alle opgegeven taken 
staan waarbij ik de juiste volgorde 
bepaal en houd me hieraan.

Ik maak samen met mijn 
coach een planning waarin alle 
opgegeven taken staan waarbij 
we samen de juiste volgorde 
bepalen.

Ik maak samen met mijn 
coach een planning voor twee 
opgegeven taken waarbij we 
samen de juiste volgorde 
bepalen. 

Ik maak mijn taken in een 
willekeurige volgorde.

Controleren of je alles 
gemaakt hebt

Ik houd bij welk opgegeven 
werk ik af heb, ga na of ik de 
stof heb begrepen, onderneem 
actie wanneer dit niet het geval 
is en kan een klasgenoot hierbij 
helpen.

Ik houd bij welk opgegeven werk 
ik af heb, ga na of ik de stof heb 
begrepen en onderneem actie 
wanneer dit niet het geval is.

Ik houd bij welk opgegeven werk 
ik af heb en ga na of ik de stof heb 
begrepen.

Ik houd bij welk opgegeven werk 
ik af heb.

Ik controleer of ik het opgegeven 
werk af heb.

Ik sla mijn boeken na het maken 
van schoolwerk dicht zonder te 
controleren of ik het opgegeven 
werk af heb.

Aandacht 6  5 4 3 2 1
Aandacht tijdens 

instructie
Ik kan mijn aandacht minimaal 
30 minuten richten op de 
grootschalige instructie van een 
onbekende spreker.

Ik kan mijn aandacht minimaal 25 
minuten richten op de klassikale 
instructie van een onbekende 
spreker.

Ik kan mijn aandacht minimaal 20 
minuten richten op de klassikale 
instructie van de docent.

Ik kan mijn aandacht minimaal 15 
minuten richten op de klassikale 
instructie van de docent.

Ik kan mijn aandacht minimaal 
10 minuten richten op de 
groepsgerichte instructie van de 
docent.

Ik kan mijn aandacht richten op 
de instructie van de docent als 
deze één op één gegeven wordt. 

Aan de slag gaan Ik kan na een pauze/onderbreking 
zelfstandig direct mijn werk weer 
oppakken in een grote klas of 
groep.

Ik kan na een pauze/onderbreking 
zelfstandig binnen 5 minuten mijn 
werk weer oppakken in de klas.

Ik ga binnen 5 minuten 
zelfstandig aan het werk als 
hierom wordt gevraagd in de klas.

Ik ga binnen 5 minuten 
zelfstandig aan het werk als 
hierom wordt gevraagd nadat 
de docent mij hiertoe extra heeft 
aangespoord.

Ik ga binnen 10 minuten 
zelfstandig aan het werk als 
hierom wordt gevraagd terwijl de 
docent in de buurt blijft.

Ik ga zelfstandig aan het werk op 
het moment dat ik daar klaar voor 
ben.

Concentratie tijdens 
zelfstandig werken

Ik kan mij gedurende lange tijd 
inzetten voor een taak die mij 
persoonlijk geen winst oplevert, 
maar in het belang van de klas, 
school of maatschappij.

Ik kan mijn aandacht minimaal 
20 minuten richten op een taak 
die mij wordt opgegeven om een 
ander te helpen.

Ik kan mijn aandacht minimaal 
20 minuten richten op de taak 
die mij wordt opgegeven in het 
belang van mijn leerproces en 
daardoor tot afronding komen.

Ik kan mijn aandacht minimaal 
10 minuten richten op de taak 
die mij wordt opgegeven in het 
belang van mijn leerproces en 
daardoor tot afronding komen.

Ik kan mijn aandacht minimaal 
10 minuten richten op een taak 
die mij wordt opgegeven in het 
belang van mijn leerproces.

Ik kan mijn aandacht minimaal 10 
minuten richten op een taak die ik 
zelf heb uitgekozen.



Leermiddelen 
Hoe vind je je weg naar de module van jouw keuze?

Je gaat naar SOM, naar het vak waarvoor je aan het werk gaat. Gebruikt dat vak een digitale leeromgeving dan kun 
je vanuit SOM doorklikken. Datzelfde geldt voor het boek: soms heeft een vak naast het lesboek een online boek 
beschikbaar. Als je wilt, kun je vanuit SOM doorklikken naar dat boek. SOM is dus je startpunt.

Vak Online leeromgeving Boek Online boek 
Nederlands Learnbeat nee nee

Engels Learnbeat nee nee 

Duits Learnbeat nee nee

Frans SOM ja, Adomania nee

o&o SOM nee nee

m&w SOM ja, Humboldt (ak) Ja, via Som > leermiddelen > Tijd voor 
geschiedenis en Humboldt (ak)

wiskunde SOM ja, Getal en Ruimte nee 

kunst Learnbeat nee nee

bewegingsonderwijs Sportfolio app nee nee

klassieke talen  (LTC 
en GTC) SOM ja, SPQR nee

Routekaart
Basismodule
Een basismodule moet je 
doen. Je rondt 60 uur per 
vak af (Du en Fa allebei 
30 uur). De basismodules 
staan in SOM onder P1.

Keuzemodule
Je kiest voor minimaal 30 
uur per vak keuzemodules 
(Du en Fa allebei 15 uur). 
De keuzemodules staan in 
SOM onder P2.

Ik kies een 
basismodule of 
keuzemodule.
Ik geef dit door 

aan mijn docent.
Er komt een L 

(lopend) in SOM te 
staan.

Ik ga naar SOM. Ik 
lees de module-
beschrijving met 

de leerdoelen

Ik plan een 
streefdatum voor 
het afronden van 

de module.
Ik noteer in mijn 

planner dat ik 
de module dan 

afrond.

Ik ga aan het 
werk met de 
opdrachten/

leeractiviteiten.
In de les luister ik 
naar de uitleg of 
vraag om uitleg.

Ik wil meer 
verdieping in 
talen, sport of 

kunst. Ik volg een 
stermodule.

Als ik de opdracht 
niet goed begrijp/
meer werktijd wil, 

schrijf ik mij in 
voor een mwu 

van dat vak.

Als ik de opdracht 
niet goed begrijp/
meer werktijd wil, 

schrijf ik mij in 
voor een mwu 

van dat vak.

Als ik vragen heb 
over het inschrijven 

bij de maatwerkuren 
dan ga ik naar het 
leerlingencentrum.

vertrek



Stermodule
Stermodules zijn aan het 
einde van de dag.
Ze worden aangeboden in
periodes. De stermodules 
staan in SOM onder P3.

Ik reflecteer en 
rond de module 

af.

Als ik al een B of 
N heb, geef ik bij 
mijn docent aan 
dat ik klaar ben.

Ik lees de 
feedback die ik 
van mijn docent 

krijg (in SOM en/of
bij mijn werk).
A = afgerond
B = bijna
N = niet gehaald

Ik stel voor 
mijzelf een 

doel voor ieder 
maatwerkuur 

en vraag actief 
om hulp van de 

docent.

Bij B en N kijk ik 
in SOM wat ik nog 

moet doen.

Ik plan (samen 
met mijn 

vakdocent) wat ik 
nog moet doen.

streefdatum    wachttijd    beoordeling        aankomst

Oplossingen

De taartverdeling
Iedereen die deze puzzel goed had, is 
goed in omdenken. Want het merendeel 
van de mensen wil de taart in partjes 
opdelen, maar dat hoeft natuurlijk 
helemaal niet om gelijke delen te creëren.
Snijd de taart eerst met 2 sneden in 
4 kwarten. Snijd de taart vervolgens 
overlangs door. 

Welke combinatie volgt?

Rekenraadsel
Antwoord: 105

Gezichtsbedrog
Alle lijnen zijn parallel. Dat dat niet zo lijkt 
komt door een optische illusie bekend als 
de Zöllner illusie.

Puzzels 

a b c d
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