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Met veel liefde en expertise is er aan deze methode gewerkt.

Ben je geïnteresseerd, schaf dan je eigen werkpakket aan,
zodat er ook weer doorontwikkeld kan worden.

Werkblad #27 Mindmap

Meer weten over het gebruik van mindmaps of andere leermethodes?

Koop dan nu de Plankees Schoolagenda via de website: www.butskees.nl

of scan de QR-code om direct te bestellen.

GratisDit werkblad is speciaal voor kinderen die werken met de Plankees Schoolagenda.

Op de volgende pagina staat een voorbeeld van een mindmap die je zelf kan invullen. 

Het voorbeeld helpt je op weg, maar nog beter is het om daarna zelf een mindmap te maken op een leeg 

vel papier. 

Zie ook de uitleg in de Plankees Schoolagenda hoofdstuk 11. 

Aanvullende tips die niet genoemd staan in de agenda: 

Een mindmap maak je het liefst over de breedte van een papier (dat heet ‘in landscape’), dus draai je 

papier een kwartslag. 

Als je straks je eigen papier gebruikt, neem dan liever geen papier met lijnen of ruitjes. Onze 

linkerhersenhelft heeft sterk de neiging om de lijnen te gaan gebruiken; die kant houdt namelijk van 

structuur en orde.  

In het midden van het papier zet je het woord neer waar de mindmap over gaat. Je kan er een rondje 

omheen trekken, een wolkje van maken of een rechthoek. Je kan er ook een beeld bij tekenen waar het 

over gaat.  

Vanuit het midden trek je lijnen waarboven je het volgende woord schrijft. Schrijf in (sleutel)woorden, 

dat gaat natuurlijk veel sneller dan in hele zinnen.  

Maak de tak bijna net zo lang als het woord, dan kunnen je ogen de mindmap beter scannen en 

voorkom je dat je al heel snel door te lange takken aan de randen van je blad terecht komt. 

Teken liever geen rechte lijnen. Je linkerhersenhelft vindt dat fijn, je rechterhersenhelft vindt dit saai en 

raakt afgeleid.  

Schrijf de woorden boven de tak.  

Schrijf met hoofdletters of drukletters; veel makkelijker voor je brein om deze informatie te verwerken. 

Teken erbij waar het over gaat. Er wordt wel eens gezegd dat een beeld meer zegt dan duizend 

woorden. Het hoeft niet mooi te zijn!  

Gebruik mooie kleuren; kleuren stimuleren de werking van onze rechter hersenhelft. 
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