
Weekplanning 

 

De weekplanning helpt je met het organiseren van alle gebeurtenissen en afspraken die in 

die week plaats zullen vinden. Per dag bevat de weekplanning meer ruimte dan bij de 

maandplanning. Hierdoor kun je meer informatie kwijt, maar daarnaast is het ook belangrijk 

om het alsnog zo concreet mogelijk te beschrijven. Hierdoor blijft de planning overzichtelijk 

en is er altijd ruimte om een nieuwe afspraak op te schrijven.   

 

Het helpt om een vast moment in de week te kiezen, bijvoorbeeld het weekend, waarop je 

gaat kijken wat je de aankomende week allemaal wil en moet doen. Kijk hierbij ook naar je 

maandplanning om te zien welke afspraken hierop staan en neem deze over in je 

weekplanning. Daarnaast kijk je ook naar je maandelijkse to-do lijst en plan je er een aantal 

in. Zorg ervoor dat je de taken goed verdeeld over de verschillende weken, zodat je deze niet 

allemaal in één keer hoeft te doen. Wanneer je nog taken open hebt staan van een vorige 

week, dan neem je die ook mee in je huidige weekplanning.  

 

Heb jij bepaalde doelen voor dit jaar of de desbetreffende maand opgesteld, verwerk deze 

dan ook in je weekoverzicht door taken in te plannen die je dichter bij je doel brengen.  

 

Ik heb ervoor gekozen om per week een andere lay-out voor mijn planning te gebruiken. Jij 

kunt ervoor kiezen om dit ook te doen of om één lay-out uit te kiezen die jou het meeste 

aanspreekt, deze herhaal je dan voor alle weken van de maand. Let er op dat je alle 

nummers van de weken en de dagen aanpast, zodat jouw weekplanning blijft kloppen.  

 



We beginnen met de eerste week, kijk voor een voorbeeld 

naar de onderste foto op deze pagina.  

 

Stap 1) Teken drie rechthoeken en rond alle hoeken af.  

 

Stap 2) schets het bijtje en de zeshoekige vakjes 

(bijenraat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3) Wanneer je tevreden bent met je schets, trek je 

deze over met zwarte pen/fineliner of gele stift en vul je de 

vlakken in zoals op deze foto. Laat de pagina daarna goed 

drogen en gum de potloodlijnen weg. Wil je geen 

gumresten dan kun je gebruik maken van kneedgum. 

 

Stap 4) Schrijf als laatste de maand, de week, de dagen van 

de week en de datums op de pagina.  

 

 

 

 

 

 

Stap 5) Maak ook 

rechthoeken op de 

linkerpagina en rond de 

hoeken hiervan af. Schets 

ook de zeshoekige vakjes 

(bijenraat) in de 

rechteronderhoek.  

 

Stap 6) Herhaal de 

bovenstaande stappen 3 

en 4.  

 

 

 

 



Dit is de volgende weekplanning die we gaan maken, kijk voor een voorbeeld naar de foto 

onder aan deze pagina.  

 

 

 

Stap 1) Schets de grote 

zeshoekige vakjes en 

schets van daaruit de 

rechthoekige vakken 

eraan vast.  

 

Stap 2) Schets de 

bijtjes, de streepjes, 

maand en de week. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3) Wanneer je 

tevreden bent met je 

schets, trek je deze over 

met zwarte pen/fineliner 

of gele stift en vul je de 

vlakken in zoals op deze 

foto. Laat de pagina 

daarna goed drogen en 

gum de potloodlijnen weg. 

Wil je geen gumresten dan 

kun je gebruik maken van 

kneedgum. 

 

Stap 4) Schrijf als laatste 

de dagen van de week en 

de datums op de pagina.  

 

 

 

 



Hierbij nog een andere weekplanning, het voorbeeld zie je op de onderste foto op deze 

pagina.  

 

 

Stap 1) Schets 

de grote 

zeshoekige 

vakjes en 

schets van 

daaruit de 

rechthoekige 

vakken eraan 

vast.  

 

Stap 2) Schets 

de zeshoekige 

vakjes 

(honingraad) 

aan de 

onderkant van 

de pagina.  

 

 

Stap 3) Wanneer je 

tevreden bent met 

je schets, trek je 

deze over met 

zwarte pen/fineliner 

of gele stift en vul je 

de vlakken in zoals 

op deze foto. Laat 

de pagina daarna 

goed drogen en gum 

de potloodlijnen 

weg. Wil je geen 

gumresten dan kun 

je gebruik maken 

van kneedgum. 

 

Stap 4) Schrijf als 

laatste het 

weeknummer, de dagen  

van de week en de datums op de pagina.  

 



Hierbij de één-na-laatste weekplanning, het voorbeeld zie je op de onderste foto op de 

pagina  

 

 

Stap 1) Schets eerst 

de cijfers op de 

pagina en schets 

hiernaast een 

dunne lijn, deze 

vullen we later in 

met een gele stift.  

 

Stap 2) Schets de 

zeshoekige vakjes 

(honingraad), de 

bijtjes en de lijntjes.  

 

 

 

 

 

 

Stap 3) Wanneer je 

tevreden bent met 

je schets, trek je 

deze over met 

zwarte 

pen/fineliner of 

gele stift en vul je 

de vlakken in zoals 

op deze foto. Laat 

de pagina daarna 

goed drogen en 

gum de 

potloodlijnen weg. 

Wil je geen 

gumresten dan kun 

je gebruik maken 

van kneedgum. 

 

Stap 4) Schrijf als laatste het weeknummer 

en de datums op de pagina.  

 

 



De laatste weekplanning van deze opdracht, het voorbeeld zie je op de onderste foto van 

deze pagina.  

 

 

Stap 1) Teken de 

lijnen en schets 

binnen elk vakje de 

bijbehorende 

tekening.  

 

Stap 2) schets de 

banner. De 

instructie hiervoor 

vind je in opdracht 

drie bij stap 4 en 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3) Wanneer je 

tevreden bent met je 

schets, trek je deze 

over met zwarte 

pen/fineliner en 

oranje, groene of 

gele stift en vul je de 

vlakken in zoals op 

deze foto. Laat de 

pagina daarna goed 

drogen en gum de 

potloodlijnen weg. 

Wil je geen 

gumresten dan kun 

je gebruik maken van 

kneedgum. 

 

Stap 4) Schrijf als laatste de maand, het weeknummer,  

de dagen van de week en de datums op de pagina.  

 


