
Les 2 De JPT agenda 
 

De komende jaren ga je iedere dag de jpt agenda gebruiken: voor het 

opschrijven van je huiswerk, maar natuurlijk ook voor allerlei privé-

afspraken, telefoonnummers, adressen enzovoort. 

Je hebt een jpt agenda in de eerste plaats nodig om je huiswerk in op te 

schrijven. 

Stel je het volgende voor: 

Een leraar Nederlands zegt aan het einde van de les: “voor volgende week 

moet je leren oefening 5 tot en met 12 en de aantekeningen. Je maakt op 

bladzijde 35 oefening 13 en 14. Daarnaast lees je bladzijde 36 en 37”. 

 

Jij pakt je jpt agenda en pen. Jpt doet je agenda open en je wilt op de plek 

waar het thuishoort je huiswerk opschrijven. En er is niet zoveel ruimte voor! 

Dat lukt natuurlijk niet. En als je het wel lukt, dan is het wel heel klein 

geschreven en waarschijnlijk onleesbaar. 

Daarom is het handig om alles zo kort mogelijk op te schrijven. 

 

Afspraak: je gaat dus afkortingen gebruiken. Iedereen, jij 

dus ook! 
 

Om het voor iedereen zo duidelijk mogelijk te maken hebben we afspraken 

over de afkortingen die iedereen gebruikt en we gaan even oefenen: 

 

2.1 Schrijf achter iedere afkorting de betekenis. 

 

WAT 

 

M _______________________________ 

 

Lr _______________________________ 

 

Lui _______________________________ 

 

Lz _______________________________ 

 

Oef _______________________________ 

 



Sch _______________________________ 

 

Aant _______________________________ 

 

Opdr _______________________________ 

 

Opg _______________________________ 

 

Vr _______________________________ 

 

 

WAAR 

Wb _______________________________ 

 

Lb _______________________________ 

 

Tb _______________________________ 

 

Wl _______________________________ 

 

H _______________________________ 

 

Par ______________________________ 

 

Blz ______________________________ 

 

WAARVOOR  

 

So ______________________________ 

 

Mo ______________________________ 

 

Dt ______________________________ 

 

Up ______________________________ 

 

OVERIGE 

T/m ______________________________ 



 

Vb ______________________________ 

 

Mee ______________________________ 

 

2.2 Schrijf achter iedere afkorting de naam van de vakken die je krijgt in 

de brugklas. 

 

Ne _________________________________ 

 

En _________________________________ 

 

Fa _________________________________ 

 

Gs _________________________________ 

 

Ak _________________________________ 

 

Wi _________________________________ 

 

Bi _________________________________ 

 

Mu _________________________________ 

 

Tc _________________________________ 

 

Vz _________________________________ 

 

Te _________________________________ 

 

Lo _________________________________ 

 

Sl _________________________________ 

 

Me _________________________________ 

 

 

 



2.3 Om te oefenen ga je nu kijken of je de weektaak voor Nederlands 

goed kunt opschrijven. Met gebruik van de juiste afkortingen natuurlijk! 
 

• leren opdracht 6 en 7 

• maken opdracht 8 tot en met opdracht 14 

• lezen paarse stukjes paragraaf 4 (grammatica) 

• maken uit het werkboek spelling bladzijde 24 opdacht 16 en 17 de 

eerste 5 zinnen 

• maak een samenvatting van bladzijde 20 

 

 

Nederlands Klaar op: 

  

  

  

  

 

En lukte het? Om er zeker van te zijn dat jij de juiste afkortingen weet te 

gebruiken hebben we hier nog een oefening. 
 

2.4 Nadat je alle weektaken hebt genoteerd is het de bedoeling dat je 

alles in gaat plannen. Kijk even of het volgende huiswerk in het vak 

hieronder past. 

 

Voor een dinsdag plan je het volgende: 

Biologie: van paragraaf 2 bladzijde 16 tot en met 18 lezen uit het 

biologieboek. 

Wiskunde: voorbeeld 1 tot en met 3 lezen en opgaven 17,18,19,20,21,22,23 

maken van hoofdstuk 8. 

Engels: oefening 5 en 6 van hoofdstuk 2 voor Engels leren. 

Frans: leren diagnostische toets over hoofdstuk 1. 

Di  

  

  

  

  

 

 



2.5 Beantwoord de volgende vragen over “huiswerk en jpt agenda”. 

 

1 Waarom is het belangrijk dat je afkortingen gebruikt om je huiswerk in 

je jpt agenda te zetten?                                                  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2 Waarom is het belangrijk de juiste afkortingen te gebruiken? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3 Wat moet je doen als je ziek bent geweest om erachter te komen wat het 

 huiswerk is voor de dag dat je weer naar school gaat en voor de dagen erna?   

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________ 

Tips,tips,tips,tips 

1   Schrijf je weektaak nauwkeurig op. 

2   Gebruik bij het noteren van je weektaak afkortingen. 

3   Verlaat het lokaal niet, voordat je zeker weet dat je weektaak goed in je 

jpt agenda staat. 

4 Schrijf je weektaak in je jpt agenda bij het juiste vak op de linkerpagina 

van de volgende week. 

5 Werk netjes! 

Misschien weet jezelf nog een paar goede tips over je jpt agenda en het 

opschrijven van huiswerk. 

Schrijf ze hieronder op. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 



 

 

 

Afspraken en verplichtingen. 

Om te kijken wanneer je het huiswerk kunt doen en hoe lang, moet je 

rekening houden met allerlei zaken. Je hebt waarschijnlijk vaste afspraken 

en je wilt ook tijd voor ontspanning hebben. Dat alles zorgt ervoor dat je het 

huiswerk niet op een bepaald tijdstip kunt doen, of dat je maar weinig tijd 

voor het huiswerk hebt. 

Soms zijn het afspraken of verplichtingen die een enkele keer voorkomen. 

Het kan ook zijn dat die vaker terugkeren of zelfs blijvend zijn. 

Bijvoorbeeld: je zit op school, je hebt pianoles, volgt bepaalde series op de 

tv, enzovoort. 

 

 

 

 

 

2.6 Opdracht 

Bedenk activiteiten die jou verhinderen dat je je huiswerk op een bepaald 

ogenblik kan doen. Let op!! Het gaat hier alleen om regelmatig terugkerende 

afspraken, verplichtingen, ontspanning, enzovoort. 

Ga iedere dag van de week na en schrijf die activiteiten hieronder op. 

Begin met maandag en vergeet niet zaterdag en zondag op te nemen in jouw 

overzicht. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 



 

 

Tijd voor huiswerk? 

Je hebt een lijst gemaakt van punten die voor jou van invloed zijn op het 

tijdstip waarop je het huiswerk kan maken of leren. Nu is het vast niet zo 

dat iedere dag je rooster van school steeds op hetzelfde tijdstip begint of 

eindigt. Ook zal het wel niet zo zijn dat bijvoorbeeld trainen, wedstrijd en 

gitaarles allemaal op dezelfde dag vallen. Met andere woorden: iedere dag 

heb je andere tijdstippen voorhanden om iets aan je huiswerk te doen.  

 

Je gaat straks uitrekenen hoeveel tijd je per dag ter beschikking hebt voor 

je huiswerk en wanneer je aan je huiswerk kan gaan. Let op! Ga alleen uit van 

“vaste” activiteiten die je verhinderen om aan je huiswerk te gaan.  

 

 

2.7 Om goed zicht te krijgen op de tijd die je thuis hebt om voor school 

te werken is het belangrijk dat je onderstaand schema invult en 

overneemt in je jpt agenda. 

 

Je schrijft alles op wat je doet in een week.  

 

 

Je begint met het invullen bij elke dag hoe laat je opstaat en wanneer 

je naar school vertrekt. 

 

Kleur de tijd dat je op school bent blauw. 

 

Kleur de tijd dat je aan je hobby’s besteedt rood. 

 

Kleur de tijd die je aan je huiswerk kunt besteden geel. 



Weekindeling 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag 

6.30 

 

 

 

   

8.10    

9.05    

9.55    

10.45    

11.15    

12.05    

12.55    

13.25    

14.15    

15.05    

15.55    

16.30 

 

   

17.00 

 

   

17.30 

 

   

18.00 

 

   

18.30 

 

   

19.00 

 

   

19.30 

 

   

20.00 

 

   

20.30 

 

   

21.00 

 

   

21.30 

 

   

22.00 

 

   

22.30 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

 

Vrijdag 

 

Zaterdag 

 

Zondag 

6.30 

 

 

 

    

8.10     

9.05     

9.55     

10.45     

11.15     

12.05     

12.55     

13.25     

14.15     

15.05     

15.55     

16.30 

 

    

17.00 

 

    

17.30 

 

    

18.00 

 

    

18.30 

 

    

19.00 

 

    

19.30 

 

    

20.00 

 

    

20.30 

 

    

21.00 

 

    

21.30 

 

    

22.00     



 

22.30 

 

    

Neem dit schema over in je jpt agenda. 

 

 

 

Roosterwijzigingen en je jpt agenda. 

In de hal hangen 2 grote televisies. 

Deze televisies worden gebruikt voor roosterwijzigingen. 

Als een docent afwezig is ( ziekte, cursus, werkweek of iets anders), dan 

staat dit op het televisiescherm. Voor de brugklassen worden dan de lessen 

door een andere docent vervangen. De lessen gaan dus gewoon door. Soms 

heb je het 1e uur vrij (telefoonketen!) en het laatste uur. Als dit al een dag 

eerder bekend is staat het ’s middags vanaf 13.00 uur op het witte bord 

tegenover de conciërgeloge. Je wordt dan dus niet thuis gebeld! 

Het kan gebeuren dat door allerlei omstandigheden het rooster voor jouw 

klas definitief gewijzigd moet worden.  Je krijgt dit dan te horen van je 

mentor of afdelingsleider. Deze wijzigingen schrijf je natuurlijk wel op in je 

jpt agenda bij lesrooster. 

 

Huiswerk opgeven en je jpt agenda. 

 

Op het JPT zijn afspraken gemaakt hoe de docenten het huiswerk in de 

brugklas opgeven, zodat jij het huiswerk goed in je jpt agenda kunt 

schrijven. De docent geeft je per week een weektaak op. Een weektaak is de 

hoeveelheid werk die je in een week af moet hebben. 

Hieronder staan ze. ( Kan jij controleren of die docenten hun huiswerk wel 

goed gedaan hebben.) 

 

1 De weektaak wordt ruim op tijd opgegeven (dus niet als de bel gaat). 

 

2 De weektaak wordt op het bord geschreven. 

 

3 De leerstof voor een u.p. wordt een week van tevoren opgegeven. 

 

4.  Samen met je docent plan je je huiswerk in de jpt agenda. Hieronder 

staat een stappenplan hoe je het kan aanpakken.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAPPENPLAN 

1. thuis komen, even wat drinken en aan de slag 

2. kijk in de jpt agenda welke weektaken er vandaag zijn opgegeven per 

vak. Dit staat op de linkerpagina van volgende week. 

3. ga nu per vak de volgende stappen langs: 

a. kijk in je leerboeken wat de hoeveelheid werk is. 

b. kijk wanneer wat af moet zijn 

c. schat in hoeveel tijd je per onderdeel nodig hebt. Verdeel het 

werk in blokjes van 15 minuten 

d. Verdeel deze blokjes over de dagen tot wanneer je het af moet 

hebben. Dit huiswerk schrijf je op de rechterpagina van de jpt 

agenda. Houd rekening met pauze, sportclubje e.d. 

4. kijk wat het huiswerk is voor morgen en ga aan de slag 

5. klopte de tijd die je eraan wilde besteden?  

 

2.8 Oefening: 

We gaan de weektaak van Engels(of ander vak waarvan de boeken bij je 

hebt) van deze week met het stappenplan inplannen in je eigen jpt agenda. 

Overleg even met je mentor en de rest van de klas voor welk vak jullie gaan 

oefenen. Bespreek met elkaar daarna wat er goed is gegaan of wat nog 

verbeterd kan worden. Schrijf de eerste keer met potlood zodat je nog 

makkelijk iets kan veranderen.



Stand van zaken 

Hieronder staat een rubric(=soort tabel waarmee je kunt meten hoe goed je 

iets doet) In deze tabel staat aangeven hoe je bezig bent met het plannen 

van je huiswerk. Je bent beginner, geoefend, ervaren of expert. 

Lees de tabel goed door en zet per onderdeel een kruisje waarvan jij vind 

dat je bent. 
Ontwikkellijn plannen 

Gedrag Beginner Geoefend Ervaren Expert 
Stappenplan maken 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ga gewoon aan 

het werk en zie wel 

waar ik uitkom. 

Ik heb veel  hulp 

nodig bij het 

begrijpen van de 

weektaak en bij het 

indelen van mijn 

(huis) werk. 

Ik begrijp de 

weektaak en weet 

wat het resultaat 

moet zijn. Ik kan 

met hulp van een 

ander mijn (huis) 

werk indelen. 

Ik begrijp de 

weektaak en weet 

wat het resultaat 

moet zijn. Ik kan 

zelfstandig mijn 

(huis) werk indelen 

in de vorm van een 

stappenplan. 

kruisje     

Initiatief tonen Ik zie niet wat er 

moet gebeuren en 

heb altijd iemand 

nodig die tegen me 

zegt dat ik aan het 

werk moet gaan. 

Ik zie vaak niet wat 

er moet gebeuren en 

ik heb vaak 

aansturing nodig. 

Ik zie wat er moet 

gebeuren, maar ik ga 

niet altijd aan het 

werk. Ik heb wat 

aansturing nodig 

Ik toon duidelijk 

initiatief. Zie werk 

liggen en voer het 

uit zonder opdracht 

van een ander 

kruisje     

Organiseren van 

het werk 

Ik ga maar gewoon 

aan de gang, zonder 

dat ik rekening houd 

met de gemaakte 

planning en grijp 

daardoor vaak mis 

(materialen, 

informatie). Ik 

gebruik zelden of 

nooit mijn jpt 

agenda 

Ik heb geen goed 

zicht op wat ik moet 

doen en kan alleen 

met intensieve hulp 

de informatie en 

materialen tijdig 

verzamelen. Ik 

gebruik mijn jpt 

agenda als een ander 

mij daarop wijst. 

Ik weet meestal 

wat me te doen 

staat en ik weet ook 

wel welke 

informatie en 

materialen ik nodig 

heb, maar ik heb 

moeite om deze 

tijdig te 

verzamelen. Ik 

gebruik daarbij 

regelmatig mijn jpt 

agenda. 

Ik weet wat met te 

doen staan en zorg 

dat ik de benodigde 

informatie en 

materialen tijdig tot 

mijn beschikking 

heb. Ik gebruik 

daarbij mijn jpt 

agenda. 

kruisje     

Stappenplan 

bewaken en 

bijstellen 

Ik werk chaotisch 

en houd geen 

rekening met het 

stappenplan. 

Ik heb veel hulp 

nodig bij het 

controleren van de 

planning en bij het 

vinden van 

oplossingen voor een 

planningsprobleem. 

Ik controleer 

regelmatig of ik op 

schema lig en heb 

moeite met het 

vinden van een 

oplossing voor een 

planningsprobleem. 

 Ik controleer of ik 

op schema lig en los 

eventuele plannings-  

problemen op. 

kruisje     

 



Hieronder staat een balk van 0 tot 100%. Geef aan waar jij vind dat je zit.  

Beantwoord in het vakje “wat ga ik doen” de vragen: 

▪ hoever wil ik komen? 

▪ wat kan je doen om dat te bereiken? 

September Hoe ver ben ik volgens mezelf?  

                                  0%                                                                                                                                     100% 

 

                                                                                                                  

Dit ga ik doen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari Hoe ver ben ik volgens mezelf 

                                  0%                                                                                                                                     100% 

 

Kijk in de rubric die je in september hebt ingevuld of je de kruisjes op een andere 

plaats kan zetten 
Dit ga ik doen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei Hoe ver ben ik volgens mezelf ............................ 

                                  0%                                                                                                                                     100% 

 

Kijk in de rubric die je in september hebt ingevuld of je de kruisjes op een andere 

plaats kan zetten 
Dit ga ik doen in de tweede klas: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


