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A4, A5, A6

Papierafmeting

Bleeding

Het helemaal doordrukken van inkt zodat je de achterkant van het papier niet meer kunt gebruiken

Braindump

Op papier noteren van alles wat in je hoofd omgaat

Brushpen

Een pen met een dikke lange punt. Een soort van penseelpunt

Bujo

Afkorting van Bullet Journal

Bullet journal

Een notitieboek waarvan jij maakt wat het voor jou moet zijn. Agenda, dagboek, to do lijst etc

Bullets

Een opsommingsteken wat meestal staat voor een taak

Calendex

Dit is een samengevoegd woord van Calender en Index. Een jaaroverzicht dat is ontwikkeld door
Eddy Hope. Binnenkort verschijnt er een artikel op dit blog over de Calendex

Collectie

Een verzamelpagina over een bepaald onderwerp

Commonplace book

Een notitieboek waarin vroeger kennis op allerlei manieren werd verzameld. Gezegden, knipsels,
recepten, feiten, onderzoeken etc

Daily / dailies

Een dag overzicht

Dashboard

Een inleg, tabblad, voorblad voor een journal

Disc bound

Een planner dat als bindwijze plastic schijven gebruikt

Doodle

Een tekeningetje

Doodling

Tekenen

Dot grid

Papier met puntjes in plaats van lijnen. Meestal op 5mm afstand van elkaar

Dutch door

Pagina die korter is geknipt of gevouwen dan de rest van de pagina's

Filofax

Engels handelsmerk voor een agenda met losse bladen en ringbandsysteem

Flip-through

Een video van het doorbladeren van je journal, zodat je dit kunt delen met je online contacten

Future log

Een vorm van jaarkalender

Ghosting

Het licht doordrukken, zodat je op de achterkant de inkt een beetje kunt zien

Gratitude

Een pagina of lijst waar je zaken opschrijft waarvoor je dankbaar bent

GSM

Grams per Square Meter, het gewicht van het papier. Hoe hoger het getal, hoe zwaarder het
papier

Habit tracker

Een manier van bijhouden en veranderen van gewoontes om bepaalde doelen te bereiken

Hello page

Het voorblad van een nieuwe maand

Index

Een inhoudsopgave van je bullet journal

Key

Een legenda van de tekens of kleuren die je gebruikt in je journal

Lay-out

Hoe een pagina is opgezet. Deze term wordt door elkaar gebruikt met 'spread'
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Lettering

Moderne kaligrafie of artistieke manier van schrijven

Leuchtturm1917

Duits handelsmerk voor oa. Notitieboeken. Letterlijke vertaling = vuurtoren

Level 10 Life

Een manier om in kaart te brengen hoe je er op bepaalde gebieden in je leven voorstaat. Naar het
boek van Hal Elrod "Miracle Morning"

Migration / migrating

Migratie is het verplaatsen van taken / informatie

Monthly / monthlies

Een maandelijks overzicht

Moleskine

Italiaans handelsmerk van notitieboeken

Nesting

Subtaken of acties die bij een hoofdtaak horen

Nuuna

Duits handelsmerk voor notitieboeken

Plan-with-me

Een video of blogartikel waarin je aan de hand wordt meegenomen bij een opmaak van een bullet
journal lay-out

Printable

Een PDF bestand dat je kunt afdrukken

Rapid logging

Puntsgewijze doelgerichte korte notatie van jouw agenda inhoud (afspraken, taken, gebeurtenissen
etc)

Ring-bound

Een bindwijze. Een multomap met metalenringen is een voorbeeld van een ring-bound folder

Ryder Carrol

De ontwikkelaar van de Bullet Journal

Signifier

Een symbool om urgentie aan een taak te geven

Spread

Twee pagina's naast elkaar. Maar deze term wordt ook gebruikt voor de opbouw van een pagina

STM

Engels handelsmerk voor notitieboeken. Scribbles That Matter

Swatches

Test van pennen, verf of washitape in je journal

Themes

Stijl / kleurensamenstelling om je journal op te leuken

Threading

Een kruisverwijzing van pagina's naar elkaar. Bijvoorbeeld een project dat op meerdere pagina's door
je journal heen voorkomt

Tombow

Japans handelsmerk voor designer schrijfinstrumenten, hoogwaardige kunstbenodigdheden en
innovatieve bureaumateriaal

Tombow ABT Dual Brush
pen

Een stift met aan de ene kant een penseelpunt en aan de andere kant een fijne stiftpunt

Tracker

Een overzicht, tabel, grafiek, matrix, waarin je gewoontes bijhoudt

Travelers Notebook

Een omslag met elastieken erin waar je meerdere notitieboeken kunt invoegen

TN

Zie Travelers Notebook

Walkthrough

Een vorm van Plan With Me of Flip Through

Washi tape

Een Japanse papiertape wat in allerlei ontwerpen op de markt is gebracht. Het is opnieuw te
gebruiken

Weekly / weeklies

Een weekoverzicht

Year in pixels

Een matrix voor een jaar waarin je doormiddel van kleur bijhoudt hoe je je voelde die dag

Yearly log

Een jaaroverzicht

beautifulgreymouse.com

