
Geachte ouders, 
 
Vanaf dit schooljaar werken wij met de JPT-agenda. Omdat het belangrijk is dat niet 
alleen onze leerlingen, maar ook hun ouders weten hoe hij gebruikt wordt, hebben wij 
een korte uitleg gemaakt.  
 
Waarom de studieplanner? 

 Zowel leerlingen als docenten liepen aan tegen het feit dat het plannen van 
huiswerk niet soepel verliep.  

 Aan de hand van de studieplanner proberen wij de leerling zelfstandig te maken 
en inzicht te laten krijgen in wanneer zij tijd hebben voor hun huiswerk en 
wanneer zij tijd kunnen besteden aan hun hobby’s. 

 Het huiswerk moet nu (als het goed gaat) altijd gemaakt en geleerd zijn. De 
opmerking: “ik moest naar trainen dus ik heb het niet gemaakt of geleerd” kan nu 
niet meer gebruikt worden. 

 
      Hoe werkt de studieplanner? 

 Elke docent geeft de eerste les van de week het huiswerk op voor minimaal een 
hele week; voor 2 weken of voor een heel hoofdstuk mag ook.  

 De leerlingen zetten het opgegeven huiswerk op de linker pagina van de week 
waarin het klaar moet zijn  bij het betreffende vak en zetten in het vakje klaar  
de datum waarop het huiswerk af moet zijn.  

 Op de rechter pagina plannen de leerlingen hun huiswerk in.  
 Het is belangrijk dat grote leer- en maakopdrachten worden verdeeld over 

meerdere dagen. 
 Voorin de studieplanner heeft de leerling met kleuren voor zichzelf zichtbaar 

gemaakt wanneer hij/zij tijd kan besteden aan het huiswerk. 
 So’s worden ook minimaal een week van te voren gepland. 

De up’s worden in de studieplanner gezet. 
 
Leerlingen, die het lastig vinden hun werk in te plannen, kunnen natuurlijk hulp krijgen 
van vakdocenten en van hun mentor. Ook ouders kunnen hier een rol in spelen. 
 
Mocht u na het lezen van bovenstaande uitleg nog vragen hebben over de studieplanner, 
dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind. 
Wij houden ons aanbevolen voor tips en opmerkingen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 


