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Een kalender is een systeem voor het indelen van de tijd in 

perioden: jaren, maanden, weken of dagen. Je kunt een 

kalender ook gebruiken om speciale gebeurtenissen in het 

jaar vast te leggen, zoals bijvoorbeeld een 

verjaardagskalender of een evenementenkalender. 

 

Dit kun je gebruiken: 

� Computer en printer 

� (Gekleurd) papier 

� Tijdschriften 

� Tekenmaterialen 

� Liniaal 

 

 

 

Kies welke periode er op de kalender moet komen. Dit kunnen jaren, maanden, weken of een 

aantal dagen (bijvoorbeeld een aftelkalender voor Sinterklaas) zijn. 

 

Kies hoe groot de kalender wordt. Kies je A4 of groter? Wil je een liggend of een staand 

formaat? Bedenk welke grootte en welke indeling handig is voor het doel waarvoor je de 

kalender die je wilt maken. Een verjaardagskalender heeft meestal 1 regel per dag, een 

familieplanner 5 vakjes per dag. 

 

Heeft je kalender een thema? Zoek dan afbeeldingen bij het thema om de kalender mee te 

versieren. 

 

Ga nu de kalender maken. Voeg eventuele afbeeldingen toe aan de door jou gekozen indeling. 

Je kunt ook de evenementen of afspraken die je al weet invullen. 

 

Voeg de bladzijdes van je kalender samen en bind deze in. Wil je de kalender ophangen? 

Maak dan een gat aan de bovenkant van de kalender of bind de kalender in met een ringband. 

Hieraan kun je een haakje of touwtje bevestigen. 

 

 

Een kalender maken 

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 

Stap 5 
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Je kalender digitaal: 

Omdat een kalender meestal uit gelijke vakken met lijnen bestaat, kun je een kalender goed op de 

computer maken. Op internet kun je heel veel ontwerpen vinden om uit te printen. Je kunt uiteraard ook 

zelf in een teken- of tekstverwerkingsprogramma een kalender ontwerpen. 

• Op http://www.pinkelotje.nl/kalender/ vind je stap voor stap een instructie om een persoonlijke 

kalender, familieplanner of verjaardagskalender te maken. 

 

Een bijzondere vorm van een kalender is een adventskalender. Deze gebruik je om de dagen voor Kerst af 

te tellen. In de kalender worden kleine kadootjes verstopt. 

• http://www.pinkelotje.nl/adventskalenders.php 

 

Meer informatie: 

• http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalender: Wikipedia ‘Kalender’. 

 


