
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, 
 
In de onderbouw is er bewust gekozen voor een agenda die plant volgens een vast systeem. 
Daarnaast zijn er 23 schooleigen pagina's toegevoegd; PTO periode 1 t/m 3, lestijden, stappenplan bij 
problemen, onthouden van wachtwoorden, wat verwachten we van een leerling, reminder wat heb 
ik nodig in een les etc, welke OWB en TB heeft de leerling per periode gekozen, nuttige 
telefoonnummers etc. 
Mocht u de agenda nog niet gezien hebben, neem de agenda eens samen door met uw zoon/ 
dochter. 
 
Indien uw kind geen agenda van school heeft, zult u een eigen agenda moeten kopen voor uw 
kind. Wat is het doel van een eigen agenda: 

1. duidelijk overzicht wat je moet doen per week, inclusief privé afspraken 
2. duidelijke planning per dag waardoor je geen last minute acties hoeft uit te voeren; 

voorkomen van stress 
3. je kunt zien wat HEEL BELANGRIJK is voor een bepaalde week 
4. indien je de agenda hebt ingevuld, kun je per vak een takenbriefje/ to do list maken 
5. je mag ZELF bepalen wanneer je wat doet en maakt; je krijgt zelf inzicht in je 'leren', wat vind 

je moeilijk, wat vind je makkelijk 

In tegenstelling tot de voorafgaande jaren, is de agenda een onderdeel van je "schoolspullen in orde 
hebben". Daarnaast houdt elke docent rekening met het feit dat de laatste vijf minuten van de les in 
het teken staan van het huiswerk noteren in de agenda. 
 
Het "gebruik" van de agenda, keert terug in alle lessen, in de mentorles en in het ontwikkelblok 'leren 
leren".  (keuze onderdeel) 
 
In de bijlage vindt u de lesbrief over het gebruik van de agenda. Ook vindt u in de bijlage "Wat zet ik 
in de agenda". 
U kunt o.a. zien welke afkortingen we gebruiken. 
 
In onderstaande link, krijg je via een Youtube filmpje een duidelijke uitleg over het gebruik van de 

agenda. BEKIJK DIT FILMPJE 🙂 
 
Het Youtube filmpje https://www.youtube.com/watch?v=xggqM-k22Ro  
 
de link naar het filmpje in de Lesbrief PRIKKELVRIJE KLEUR klopt niet meer, bovenstaande link is de correcte link. 
In de lesbrief staat het schooljaar 2021-2022 vermeldt, echter deze lesbrief wordt dit schooljaar wederom gebruikt. 

 
Mocht u vragen hebben, verneem ik dit graag. U kunt ook altijd contact opnemen met de mentor. 
 
Alvast een fijn weekend. 
 

Maud Debets, teamleider onderbouw 

Team onderbouw  
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