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Dit kun je verwachten
van de brugklas
Je gaat naar de brugklas en dat mag je best een beetje
spannend vinden. Nieuwe lessen, nieuwe vrienden,
nieuwe leraren, nieuwe lokalen… Deze leerlingen van
het Lyceum Rotterdam en het Tabor College in Hoorn
gingen je al voor. VO Gids vroeg naar hun ervaringen
en handige tips.
Reportage: Sanne van der Most

Huiswerk
bijhouden is
heel belangrijk

Teun (13),
Tabor College, Hoorn
“Ik woon in een dorp en veel
vrienden van mij gingen naar
deze school. Vooral in de
brugklas was dat fijn, maar
inmiddels ken ik ook een
hoop nieuwe mensen. In
groep 8 hoefde ik maar een
paar minuten te fietsen en
nu maar liefst 50 minuten!
Dat vroege opstaan was echt
wennen. Huiswerk bijhouden en
goed leren is heel belangrijk. Een
goed cijfer halen zonder te leren, dat
gaat echt niet meer.”

Doe het
samen, dan
komt het goed

Stap 2

Joy (13), Tabor College, Hoorn
“De brugklas is veel harder
werken dan groep 8. Meer
huiswerk, meer lessen. En
ik moet iedere dag twee uur
fietsen, dus veel vroeger opstaan
- dat went nooit. Maar ik fiets
gezellig samen met een paar
anderen, dan zijn we er zo. In
het begin vond ik het lastig om
alle lokalen te vinden. Maar
als je gewoon meeloopt met
je klasgenoten, komt het wel
goed.”

Yoleen (14),
Gewoon
Lyceum Rotterdam
je vrolijke
“Op de open dag wist ik
meteen dat dit mijn school
zelf zijn
was. De sfeer is warm en gezellig. Als
je gewoon je vrolijke zelf bent, maak
je meteen vrienden. Doe je vooral niet
anders voor dan je bent, daar prikt iedereen
doorheen. Het vele huiswerk was even wennen.
Maar als je goed plant, dan lukt het wel. Voor ieder
vak heb je een andere leraar. Ook dat is echt wel
anders dan op de basisschool, maar die variatie is
juist ook leuk. En heb je hulp nodig, dan vraag je
dat gewoon aan je mentor. Niet bang zijn.”

Jesper (12), Tabor College, Hoorn
“Op de basisschool heb ik twee klassen overgeslagen.
Daardoor was ik in de brugklas jonger dan mijn
klasgenoten. Dat vond ik wel spannend, maar eenmaal
daar merkte ik er weinig van. Het is hier wel echt harder
werken dan in groep 8. Maar dat vind ik juist wel leuk.
Mijn tip? Leg je boeken aan het begin van de dag
in je kluisje en haal ze pas op als je die vakken hebt.
Anders wordt je tas veel te zwaar en sjouw je je rot.”

Ga niet
sjouwen met
een zware tas
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Fatih (12),
Lyceum Rotterdam
“Dichtbij mijn huis
en mijn schooltype,
daarom ging ik naar
het Lyceum Rotterdam.
Het voelde meteen goed. Ook
met nieuwe vrienden maken.
Blijf vooral jezelf, dat is eigenlijk
het allerbelangrijkst. Iedereen zit in
hetzelfde schuitje en we willen allemaal
nieuwe mensen leren kennen.”
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Iedereen
zit in
hetzelfde
schuitje

Dit is de brugklas!
Maak
een goede
planning

n Verschillende leraren voor elk vak,
in plaats van één meester of juf.
n Voor elke les naar een ander lokaal.
n Elke dag zelf je boeken, schriften,
laptop of tablet meenemen.
n Een veel groter schoolgebouw
en vaak verder fietsen.

Ambroos (13), Lyceum Rotterdam
“De brugklas is zeker in het begin zwaarder.
Al dat huiswerk. Gelukkig helpt iedere docent
je met het opbouwen. Iedereen kan het, alleen
moet je wat harder werken. Een goede planning
maken, is wel belangrijk. Vooral met toetsen.
Begin niet te laat met leren. Huiswerk maak ik
meestal de dag voordat het klaar moet zijn.
Maar er zijn ook kinderen die het al veel
eerder doen. Dat kun je zelf bepalen.”

Yasmine (14), Lyceum Rotterdam
“Je hebt van tevoren misschien een beeld
over hoe een school is, maar pas als je naar de
open dagen gaat en er zelf rondloopt, krijg je een
gevoel bij een school. Deze school voelde voor
mij meteen goed. Het is niet te groot en de sfeer
is heel fijn. Mijn tip? Zorg dat je een goede start
maakt. In het begin dacht ik te makkelijk over
huiswerk en cijfers. Toen ging ik een
beetje de mist in. Gelukkig heb ik
dat snel weer opgepakt en nu
gaat het heel goed.”

n Nieuwe kinderen in je klas.
n Meer huiswerk en zelf je
agenda bijhouden.
n Je bent weer de jongste op school.
Maar dat is maar een jaartje.

Gewoon
een praatje
maken

Lieuwe (12),
Lyceum Rotterdam
“De middelbare school
vind ik veel leuker dan groep 8. Dat
werd op een gegeven moment saai. Het
was echt tijd voor wat anders. In het begin
moest ik wel wennen. Ik kwam in mijn
eentje in een brugklas, zonder kinderen van
mijn oude school. Dat was even lastig. Maar
ik ben al snel op mensen afgestapt. Gewoon
een praatje maken en dan gaat het vanzelf.
Natuurlijk is het druk met al dat huiswerk,
maar ik hou echt nog wel tijd over hoor.”

Denk niet te
makkelijk over
huiswerk en cijfers
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