Unieke
combinatie
aal
tussen digit
en papier
PRIJZEN

INFORMATIE EN BESTELLINGEN

• 1-10 ex. €17,50 per stuk

Ga naar agendavoorleerlingen.nl

• 11-50 ex. €16,- per stuk

of bestel via Arnold Brouwer

• 51-100 ex. €15,- per stuk

info@agendavoorleerlingen.nl

• Meer dan 100 ex. prijs op aanvraag

06 538 19 272

Op de site agendavoorleerlingen.nl staat een complete beschrijving van
een les (inclusief gratis te downloaden lesmateriaal) waarin een leerkracht
met leerlingen in 5 eenvoudige stappen een goede planning van het
huiswerk kan maken.

Foto: Freepik Ontwerp: Splendid Grafisch Ontwerp

Gratis lesmateriaal

Agenda
voor leerlingen
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met leren plannen.
Een agenda voor leerlingen die zich goed willen
voorbereiden op het voortgezet onderwijs.

WEEK 10

VOORBEELDWEEK

Overzichtelijke en ruime opzet

MAANDAG

WI: 4 t/m 8 maken
Fa: zinnen opdr. 7
vertaald

SK: verslag practicum
inleveren

V

WI: 14 t/m 19 maken
Bio: opdracht 21 t/m 25
I 27

V

MAANDAG

4 MAART

DINSDAG

WOENSDAG

DINSDAG

AK: H5, para 6 gemaakt

V

DU: S.O. Woorden van
paragraaf 6
IF: Para 3 afmaken

V
V

5 MAART

WOENSDAG

6 MAART

V
V
V

Veel studietips
Geen afleidende reclame

Wi: para 1&2 m+n
Du: WRTS + kaartjes
moeilijkste woorden

op het voortgezet onderwijs. Niet voor niets kiezen soms
hele afdelingen op scholen of studiecentra voor de aanschaf
van deze agenda voor al hun leerlingen. Want je kunt niet
vroeg genoeg beginnen met leren plannen. U kunt de agenda
nu ook zelf aanschaffen op www.agendavoorleerlingen.nl

V
V
V

Du: alles herhalen
Wi: para 3 m+n

V

MAART 2019

GS: Para 1&2 doornemen
+ toetsvragen
V

MAAKWERK VOOR MORGEN

Een agenda voor leerlingen die zich goed willen voorbereiden

NA SCHOOL

NA SCHOOL

MAAND JAAR

Mogelijkheid voor ontwerpen eigen omslag

NA SCHOOL

V

GS: para 3&4 doornemen
V
+ TV
MAAKWERK VOOR MORGEN

NA SCHOOL

NA SCHOOL

V

NA SCHOOL

GS: Aantekeningen leren
Wi: alles herhalen +
D-toets maken
Wi: D-toets para 1-3
MAAK
m+n WERK VOOR MORGEN
MAAKWERK VOOR MORGEN

V

MAAKWERK VOOR
MORGEN

MAAKWERK VOOR

MORGEN

Combinatie tussen ‘digitaal’ en ‘papier’
Bijna alle scholen werken met digitale platforms zoals Som en Magister.
En hoe handig die ook zijn, het blijkt dat leerlingen moeite hebben vanaf
een scherm een goed overzicht te krijgen van hun huiswerk en moeite
hebben met het overzichtelijk plannen van huiswerk.
Steeds meer scholen bieden daarom voor hun brugklassers (en in veel
gevallen ook de hogere klassen) de Agenda voor Leerlingen aan. Daarbij
ervaren we dat de combinatie tussen ‘digitaal’ en ‘papier’ van enorme
toegevoegde waarde kan zijn.

Een unieke agenda voor uw school!
Zonder meerprijs kunt u de agenda
bestellen met een eigen omslag.
In samenspraak met uw school maken
wij met uw schoollogo, schoolkleuren
en/of een mooie foto een omslag.
Het is zelfs mogelijk om elke individuele leerling de mogelijkheid te geven
zelf een voorkant van de agenda te
laten ontwerpen.
Leerlingen vinden dit leuk en hebben
zo een unieke agenda!

Ontwerp
je eigen
unieke
omslag

