
 

Kalender Jaarplan 2017-2018 

Voor veel scholen is het een terugkerende uitdaging om een kalender te maken voor een 

Jaarplan of een Jaarrooster. Hoe krijg ik de weeknummers en datums kloppend? Hoe zorg ik 

ervoor dat die er ook nog een beetje gelikt uitziet? En dan wil ik hem ook nog in Word hebben. 

 

Computer-College.nl heeft een handige tool ontwikkeld die razendsnel een Jaarkalender maakt. 

De tool werkt nu, maar ook als u in 2032 nog directeur of schoolleider bent. 

 

In 20 seconden (of minder) hebt u een nieuwe kalender!  

 

Er is ook een versie waarmee elk teamlid eenvoudig de kalender in Outlook zet en eventueel ook 

nog een Takenlijst van dingen die geregeld moeten worden, inclusief reminders! 

Complexiteit de baas 

Elke school heeft wel iets nodig in de vorm van een kalender. Met veel knip en plakwerk wordt er dan iets 

gemaakt of overgenomen uit een vorig schooljaar. Dat kost best veel tijd en frustratie. 

 

Herkent u dit probleem? Dan is de Kalender Jaarplan echt iets voor u! U kiest een startdatum en er wordt 

een kalender voor 12 maanden opgebouwd. Het opbouwen van de kalender gebeurt in Excel. Daarna kunt 

u de kalender verder in Word bewerken.   

 

Stap 1. Basisinvoer 
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A 
Kalender Jaarplan werkt met een apart tabblad in het lint. De knoppen helpen u om op 
een eenvoudige manier uw taken uit te voeren. 

 U kunt de vulkleur of tekstkleur eenvoudig wijzigen. 

 U kunt een aantal lay-out technische zaken eenvoudig instellen.  

 Voor de Startdatum van uw kalender in. De kalender wordt direct opgebouwd. 

❹ 
Voor de komende 3 schooljaren is de vakantiespreiding per regio in het programma 
opgenomen. Voer verder uw lesvrije periode, Studiedagen en Verjaardagen in. U kunt 
een aparte kalender maken voor de verjaardagen van leerlingen. 

 

Voer daarna in onderstaand lijstje de overige relevante data in. 

 

 

Stap 2. Maak uw kalender 
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De kalender wordt vervolgens opgebouwd. De eerste en de tweede 6 maanden worden naast elkaar 

weergegeven. Vandaar dat u september en oktober en maart en april ziet. 

 

Stap 3. Kalender in Word zetten 

Op dit moment kunt u nog aanpassingen doen in uw kalender. Bent u handiger met Word, dan kunt u uw 

kalender natuurlijk eerst in Word plakken en daar de aanpassingen doen.  

 

In het lint vindt u 3 kopieeropties.  

 

 
 

Kies bijvoorbeeld “Per maand”. Nu wordt de maand waarin u staat geselecteerd én gekopieerd.  

 

 
 

Open daarna Word en zorg dat u op de juiste plek in uw Word document staat. 

 

Vervolgens plakt u uw kalender in Word.  

 

De Kalender is een gewone tabel. Dat betekent dat u er gewoon in kunt werken. Het kan zijn dat u nog 

iets aan de tekst wilt doen of misschien wel aan de opmaak. 



 

Kalender Jaarplan 2017-2018 

 

Maak meer kalenders 

Met de licentie die u voor het programma hebt, mag u meer kalenders maken. Elke leerkracht kan bijv. 

nog een groepskalender maken Ook kunt u een kalender maken voor de ouders, met eventueel andere 

data. 

 

Werkt u al met Office 365, dan kunt u de definitieve kalender opslaan in de Cloud en delen met anderen. 

Bestellen 

De versie zonder Outlook integratie kost € 77,50, incl. BTW.  

De versie met Outlook integratie kost € 127,50, incl. BTW.  

 

 Het programma kunt u zonder beperkingen gebruiken.  

 U kunt het binnen uw school verspreiden onder het personeel.  

 De licentie geldt voor uw school. U mag het programma dus niet “uitlenen” aan andere scholen.  

 

Kalender Jaarplan kunt u eenvoudig via de mail bestellen: mulder@computer-college.nl 

 

Vermeld bij uw bestelling: 

 uw naam, uw telefoonnummer, de naam van uw school en het brinnummer van uw school. 

 De versie met of zonder Outlook integratie. 

 

Binnen 2 dagen ontvangt u het programma via de mail. Wanneer u niets hoort, is er waarschijnlijk iets mis 

gegaan met de mail. Neemt u dan even telefonisch contact met mij op: 0182 -633 123. 

Mijn naam is Willem Mulder en ik ontwikkel handige tools voor het basisonderwijs. Daarnaast verzorg ik 

praktische trainingen voor Word, Excel, PowerPoint en Outlook, afgestemd op het Basisonderwijs. 
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