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heen en weer

maandag

…………………………

BRIEF

ZWEMMEN

HANDTEKENING OUDER
OPMERKING

donderdag

…………………………

BRIEF

ZWEMMEN

HANDTEKENING OUDER
OPMERKING

dinsdag

…………………………

BRIEF

ZWEMMEN

HANDTEKENING OUDER
OPMERKING

vrijdag

…………………………

BRIEF

ZWEMMEN

HANDTEKENING OUDER
OPMERKING

woensdag
…………………………

BRIEF

ZWEMMEN

HANDTEKENING OUDER
OPMERKING
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HANDTEKENING LEERKRACHT HANDTEKENING OUDER(S)

MIJN EERSTE AGENDA

Dagelijkse pictogrammen en  
aanvinkvakjes maken je wegwijs.

Dubbele lijntjes helpen  
je bij het schrijven.

x38 
weekschema

Hoe lang werk je aan een taak?
Achteraf kan je met de juf of 

meester hierover praten.
Per week ruimte voor  
communicatie met ouder(s).

'MIJN EERSTE AGENDA'  is een schoolagenda geschikt 

voor de jongste leerlingen van het basisonderwijs.

 Prijs: € 2,90
  incl. BTW, excl. verzendingskosten

 Formaat: 20 x 26 cm

 Aantal pagina's: 84 - full colour

 ISBN: 978-94-6196-171-6

Ook in deze agenda inbegrepen:

1 bladzijde voor 'je tijdsbesteding' 

1 bladzijde voor 'klasafspraken' 

2 bladzijden 'jaarkalender'

2,90 €

De schoolagenda bevat een duidelijk                  weekoverzicht op 2 bladzijden.



heen en weer

9

HANDTEKENING LEERKRACHT HANDTEKENING OUDER(S)
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TAKEN :

Dinsdag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN meebrengen :

TAKEN :

Vrijdag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN meebrengen :

TAKEN :

Woensdag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN meebrengen :

TAKEN :

Maandag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN meebrengen :

TAKEN :

Donderdag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN meebrengen :

De dagelijkse rubrieken 'taken',  
'lessen' en 'meebrengen' helpen je  

bij het plannen van je huiswerk.

x38 
weekschema

Dagelijkse pictogrammen en  
aanvinkvakjes maken je wegwijs.

MIJN KLASAGENDA
'MIJN KLASAGENDA' is een eenvoudige en overzichtelijke agenda  

nuttig voor leerlingen vanaf het derde leerjaar.

 Prijs: € 2,90
   incl. BTW, excl. verzendingskosten

 Formaat: 20 x 26 cm

 Aantal pagina's: 84 - full colour

 ISBN: 978-94-6196-172-3

Ook in deze agenda inbegrepen:

1 bladzijde voor 'je tijdsbesteding' 

1 bladzijde voor 'klasafspraken' 

2 bladzijden 'jaarkalender'

De schoolagenda bevat een duidelijk                  weekoverzicht op 2 bladzijden.

2,90 €

Per week ruimte voor  
communicatie met ouder(s).

Hier noteer je een P als een taak klaar is.
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TAKEN :

Dinsdag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN PLANNING :

TAKEN :

Vrijdag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN PLANNING :

TAKEN :

Woensdag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN PLANNING :

TAKEN :

Maandag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN PLANNING :

TAKEN :

Donderdag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN PLANNING :

HANDTEKENING LEERKRACHT HANDTEKENING OUDER(S)

  heen en weer

x38 
weekschema

De dagelijkse rubrieken 'taken' en 'lessen' 
helpen je bij het plannen 

van je huiswerk.

SCHOOLAGENDA  Prijs: € 2,90
   incl. BTW, excl. verzendingskosten

 Formaat: 20 x 26 cm

 Aantal pagina's: 84 - full colour

 ISBN: 978-94-6196-173-0

Ook in deze agenda inbegrepen:

1 bladzijde voor 'je tijdsbesteding' 

1 bladzijde voor 'klasafspraken' 

2 bladzijden 'jaarkalender'

2,90 €

De schoolagenda bevat een duidelijk                  weekoverzicht op 2 bladzijden.

Hier noteer je een P als een taak klaar is.

wat mag je niet vergeten.

Per week ruimte voor  
communicatie met ouder(s).

'DE SCHOOLAGENDA' is een handig plannings- en communicatie- 

instrument, dat leerlingen al voorbereidt op het secundair onderwijs.
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kunt u bestellen via:

Uitgeverij Licap - Halewijn nv

Halewijnlaan 92

2050 Antwerpen

Tel.: 03 210 08 11
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