
Maandplanner 

 

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

die maand plaats zullen vinden. Normaal gesproken bestaat hij uit twee pagina’s, een 

kalenderpagina en een to-do lijst. Nu heb ik ervoor gekozen om de to-do lijst te verwisselen 

voor een ander aspect van de bullet journal, namelijk je pagina’s versieren met kleine 

tekeningetjes. Omdat deze maand geheel in het teken staat van bloemen heb ik ervoor 

gekozen om op de linkerpagina een stap voor stap uitleg te maken van hoe je een Narcis 

tekent.  

 

Vind je het toch fijner om een to-do lijst te hebben? Neem dan de maandplanner van April  

als voorbeeld (kijk hiervoor bij opdracht 3 op de Roads website) en voeg deze toe aan de 

linkerpagina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We beginnen met de linkerpagina 

 

Stap 1) Schets 6 vakjes aan de linkerkant van 

de pagina. Zorg ervoor dat je voldoende ruimte 

overhoudt om later de tekst boven en aan de 

rechterkant van de pagina te schrijven.  

 

Stap 2) Teken in het bovenste linker vakje twee 

ovalen cirkels die elkaar gedeeltelijk 

overlappen. Schets door het midden van de 

cirkels een lijn die licht gebogen is.   

 

Stap 3) Herhaal stap 2 in het bovenste rechter 

vakje. Teken vanaf het bovenste rondje twee 

licht gebogen streepjes naar beneden en 

verbindt deze doormiddel van een rechte 

streep aan de onderkant, dit wordt de trompet 

van de narcis.  

 

 

Stap 4) Herhaal stap 2 en 3 in het middelste linker vakje. Schets in de trompet een aantal 

lijnen: Een lange lijn aan allebei de zijkanten en daartussenin een aantal kleine lijntjes. 

Schets de drie bloemblaadjes en gebruik de grote ovale cirkel hiervoor als leidraad.  

 

Stap 5) Herhaal stap 2 t/m 4 in het middelste rechter vakje en schets het steeltje. Schets ook 

de overige bloemblaadjes en gum de lijn in het midden van de trompet weg (dit is de 

buitenste lijn van de grote ovale cirkel). 

 

Stap 6) Herhaal de vorige stappen in het onderste linker vakje en gum ook de rest van de 

grote ovale cirkel weg. Voeg de scherpe lijnen aan de onderkant bij de steel toe, zodat het 

lijkt alsof de narcis in het gras staat. Verander de lijnen van de kleine cirkel (dit vormt de 

trompet van de narcis) door de rechte lijn te veranderen in een licht golvende lijn.  

 

Stap 7) Herhaal de vorige stappen in het onderste rechter vakje en gum de licht gebogen lijn 

weg die vanaf de steel door de gehele bloem loopt. Schets in de trompet wat gebogen 

lijntjes en zet hier vlak boven een puntje (deze vormen de meeldraden).  

 

Stap 8) Schets de tekst aan de bovenkant en rechterkant van de pagina.  

 

 Stap 9) Wanneer je tevreden bent met je schets, trek je deze over met zwarte of oranje 

pen/fineliner 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. 

 



We gaan verder met de rechterpagina 

 

Stap 10) Schets als eerste de kalender door 7 

kolommen te maken en 6 rijen. Zorg ervoor 

dat je bovenaan, onderaan en aan de 

rechterkant genoeg ruimte overhoudt om de 

bloemen en de tekst te maken.  

 

Stap 11) Schets bovenaan de pagina de tekst 

en schets aan beide zijden twee bloemetjes. 

Ik had de tekst teveel naar onderen geplaatst, 

waardoor ik niet alle datums onder elkaar kon 

zetten. Let er dus op dat je zelf de tekst hoog 

genoeg schetst.  

 

Stap 12) Schets aan de linker onderkant de 

bloemen.  

 

 

 

 

 

 

Stap 13) Wanneer je tevreden bent met 

je schets, trek je deze over met zwarte 

pen/fineliner of met gele, oranje, roze, 

blauwe, groene en gele stift en vul je de 

vlakken in zoals op deze foto.  

 

Stap 14) Laat de pagina daarna goed 

drogen en trek de zwarte accenten in 

de bloemen over. Vul de kalender in en 

schrijf alle datums nog een keer in een 

rij onder elkaar aan de rechterkant van 

de pagina.  

 

Stap 15) Laat de pagina opnieuw goed 

drogen en gum de potloodlijnen weg. 

Wil je geen gumresten dan kun je 

gebruik maken van kneedgum.  

 


