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Hoofdstuk 1: Planning
1 Je hebt dorst. Je drinkt een glas water. Waarom hoef je dit niet te plannen?
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

2 Andere activiteiten moet je wel plannen. Geef twee voorbeelden van zulke activiteiten.
1)..............................................................................................................................................................................................................
2)..............................................................................................................................................................................................................

3 Waarom maak je een planning?
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

4 Geef vier voorbeelden van doelen.
1)..............................................................................................................................................................................................................
2)..............................................................................................................................................................................................................
3)..............................................................................................................................................................................................................
4)..............................................................................................................................................................................................................

5 Welke informatie vind je in een planning? Maak de zinnen af.
Wat ................................................................................................................................................................................................
Wanneer ......................................................................................................................................................................................
Hoe.................................................................................................................................................................................................
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6 Waarom kun je een planning het beste maken op papier, op de computer of op een tablet?
En niet bijvoorbeeld gewoon in je hoofd? Bedenk het zelf.
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

DOEN!
7 Vergeten / te laat / niet goed?
Geef antwoord op de vragen:
		

•

Ben je wel eens iets vergeten wat belangrijk was?

		

•

Ben je wel eens te laat met iets begonnen?

		

•

Heb je wel eens iets niet goed gedaan?

Had een planning je geholpen in deze situaties? Vertel waarom wel of niet.
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Hoofdstuk 2: Vooruitdenken
1 Stel, je vindt het leuk als een groepje vrienden komt eten. Omdat je jarig bent bijvoorbeeld.
Of omdat je je diploma hebt gehaald. Of gewoon voor de gezelligheid.
Wat moet je allemaal doen voor zo’n etentje? Schrijf het op. Bedenk minimaal vier taken.
Als mijn vrienden komen eten, moet ik:
1)..............................................................................................................................................................................................................
2)..............................................................................................................................................................................................................
3)..............................................................................................................................................................................................................
4)..............................................................................................................................................................................................................

2 Stel, je etentje is op een vrijdagavond. Op maandag maak je een planning.
Hoeveel tijd kosten de taken die je hebt opgeschreven bij vraag 1?
Wanneer ga je ze doen? En heb je er hulp bij nodig?
Vul het schema in.

taak

h o eveel t i j d
ko s t deze
taak?

wanneer ga
i k deze taak
do en?

wi e kan m ij
h el pen m e t
deze ta a k ?

taak 1

taak 2

taak 3

taak 4
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3 Kijk naar de taken die je hebt opgeschreven bij vraag 2.
In welke volgorde ga je ze doen?
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

DOEN!
4 Een planning maken
In dit hoofdstuk heb je een planning gemaakt voor een etentje.
Dat etentje gaat misschien niet echt gebeuren.
Heb je binnenkort echte activiteiten waarvoor je moet plannen?
Maak een lijstje met je activiteiten voor de komende twee maanden.
Heb je er een planning voor nodig? Zet er dan een kruisje achter.
dat u m

ac t i vi t ei t
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