
gedrag in beweging

Een dagplanning maken



gedrag in beweging

Alle scholen zijn dicht in verband met het corona virus. Veel ouders hebben dezelfde vraag: hoe zorg ik 
ervoor dat mijn zoon of dochter de komende weken fijn door gaat komen? Sommige kinderen vervelen 
zijn na een dag al, hoe moet dat dan drie weken lang? Mijn kind vraagt veel aandacht, hoe kom ik zelf 
aan werken toe? Een belangrijke tip is: zorg voor structuur, duidelijkheid en maak samen een dag/ 
weekplanning. Hieronder vind je uitleg en tips!

Waarom is structuur en een dagplanning belangrijk?
Elk kind is gebaat bij structuur en duidelijkheid. Door structuur weet een kind wat hij/zij die dag kan 
verwachten. Het zorgt voor regelmaat, duidelijkheid en grenzen.  
 Voorspelbaarheid van een dag helpt hem/haar zich veilig te voelen.
 Door structuur en duidelijkheid te bieden, kun je bepaald gedrag voor zijn. Als je kind weet waar
 het aan toe is, gaat het wellicht makkelijker mee in een verandering in plaats van boos of 
 opstandig te worden.
 Je maakt het jezelf makkelijker. Het kan jezelf rust geven als je duidelijk bent naar je kind en het 
 weet wat het van jou kan verwachten. Bijvoorbeeld wanneer jouw kind zichzelf even moet
 vermaken.
 Als je kind gevoelig is, kan het moeilijker tegen veranderingen en gee� voorspelbaarheid en
 structuur je kind rust. 
 Een veilige basis met structuur en overzicht helpt je kind om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Als
 het de ene keer zo gaat en de andere keer weer heel anders, kan je kind in verwarring raken of
 onzeker worden.

Dagplanning
Houd bij het maken van een dagplanning hier rekening mee:
 Verdeel de dag in meerde blokken. Bijvoorbeeld: ochtend, middag, avond. Je kunt de blokken
 ook nog indelen in tijdvakken.
 Probeer zoveel mogelijk het dagritme van school aan te houden (half 9 beginnen met blok 1,
 12.00 uur lunchen, snackmomenten tussendoor etc.). Dus probeer op tijd op te staan en op tijd
 naar bed te gaan.
 Voor het invullen van de tijdvakken kun je denken aan huiswerktijd, knutseltijd, speeltijd, 
 computertijd, voorleestijd etc.

Wissel schoolactiviteiten af met een beloningsactiviteit, bijvoorbeeld spelen of schermtijd. En ga ook 
lekker naar buiten! Fietsen, wandelen in het bos, buiten voetballen etc.

Activiteitentips:
 Probeer actieve en rustige activiteiten zoveel mogelijk af te wisselen.
 Laat je kind een lijst met activiteiten maken die hij/zij graag komende week wil gaan doen.
 Laat de fantasie van je kind lekker gaan. Binnen een bioscoop bouwen? Een tent? Een luchtballon
 maken? Etc.
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Voorbeeld dagplanning

Tijd activiteit wat? klaar?

08.00 uur opstaan en 
ontbijten

aankleden, ontbijten
tanden poetsen etc.

09.00 uur spelen even rustig opstarten

09.30 uur -
10.30 uur Schoolwerk Online lesprogramma

of een werkboek
10.30 uur -
11.00 uur

12.30uur -
13.00 uur

13.00 uur -
14.00 uur

14.00 uur -
15.30 uur

15.30 uur -
16.00 uur
16.00 uur -
16.30 uur
16.30 uur -
17.00 uur
17.00 uur -
18.00 uur

18.00 uur

Avond

pauze
actieve buiten
activiteit

lunch Helpen met op- en afruimen

schoolwerk
online lesprogramma of

uit het werkboek

actieve binnen
activiteit

bordspellen, lego,
knutselen, lezen, tekenen

pauze
even wat 

drinken/snack

naar buiten lekker buiten spelen

schermtijd
gamen, filmpjes kijken etc.

(max halfuur tot uur)

avondeten
samen koken, meehelpen,

tafel dekken

dag evalueren

chillen

hoe was je dag? dagplanning 
maken voor morgen

spelletje, muziek luisteren,
tv kijken, etc.
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Dagplanning van:

Tijd activiteit wat? klaar?


