“MAG IK MIJ EVEN
VOORSTELLEN ...”
Toekomstige leerlingen van de brugklas
Beste jongens en meisjes
In het nieuwe schooljaar ga je naar een school voor voortgezet onderwijs. De
basisschool waar je nu op zit moet een rapport opsturen naar jouw nieuwe school.
Als het je lukt, dan zouden wij het heel fijn vinden als je, als voorbereiding op de
overstap naar het voortgezet onderwijs, een werkstuk zou willen maken over
jezelf.
Het werkstuk kun je inleveren tijdens de kennismakingsmiddag.
Hieronder vind je enkele tips voor het maken van je werkstuk: “Mag ik me even
voorstellen…”
Dit werkstuk maak je voor de leerlingen en je mentor van de nieuwe brugklas. De
mentor is voor jou heel belangrijk. Hij geeft wat meer lessen dan de andere leraren
en zorgt ervoor dat het goed met je gaat en als er iets is dan spreek je daarover met
de mentor. Met dit werkstuk weet de mentor al iets over jou als je binnenkomt.
Het is heel leuk om, ook voor jouw toekomstige medeleerlingen, iets te vertellen
over jezelf. Wij kunnen ons ook voorstellen dat je voor sommige dingen dat niet wilt.
Dat houd je dan privé!
Probeer wat moois van je werkstuk te maken. Als het je lukt is het leuk als je het op
de computer kunt maken.
Denk er wel aan je naam op de voorkant van je werkstuk te zetten en er een leuke
foto van jezelf op te plakken.
We hopen, dat dit werkstuk je zal helpen de overstap naar je nieuwe school fijn te
laten verlopen.
Heel veel succes ermee.

“MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN...”
1.
EERST IETS OVER JEZELF…..
Schrijf eerst een stukje over jezelf, waarin je je voorstelt. Dat
stukje noemen we: “Mag ik me even voorstellen”.
Je kunt hierbij denken aan de volgende onderwerpen:
jullie gezin, de huisdieren enz.?
je hobby, sport, verzamelingen en andere interesses?
je leukste vakantie?
hoe ziet je kamer er uit, teken een plattegrond?
waar ben je echt goed in?
wat kun je nog meer vertellen over jezelf?
2.
DE BASISSCHOOL!
Vertel iets over de basisschool waar je nu zit. Denk daarbij aan:
hoe heet je school en vertel er iets over?
wat is er zo bijzonder aan jouw school?
welke vakken vond je leuk en welke minder?
welke mijnheer of juffrouw vond je echt geweldig en waarom?
hoe is de groep waarin je nu zit; heb je veel vrienden en vriendinnen?
hoe ga je jullie basisschooltijd afsluiten?
wat zul je je altijd blijven herinneren van de tijd op de basisschool!
3.

EN NU NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS……
WAT VERWACHT IK VAN DEZE SCHOOL VOOR VOORTGEZET
ONDERWIJS?
Probeer in dit hoofdstukje iets te vertellen over wat jij van de school voor
voortgezet onderwijs verwacht. Je kunt hierbij denken aan:
wat stel je je voor van de nieuwe school?
hoe denk je dat een dag er uit ziet op de school voor voortgezet onderwijs?
waar kijk je naar uit? wat vind je echt spannend?
wat denk je wat de grootste verschillen zullen zijn tussen het basis – en het
voortgezet onderwijs?
4.
WAT WEET IK AL VAN DEZE SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS?
Vertel in dit hoofdstukje iets over de school. Welke informatie heb je al gevonden in
folders of op de website van de nieuwe school. Haal hieruit de voor jou belangrijkste
informatie.
Er is natuurlijk heel veel te vertellen over de school, probeer je te beperken tot
bijvoorbeeld de onderbouw.
5.
DIT KEN EN KAN IK ALLEMAAL AL…..
In het eerste hoofdstukje heb je al iets verteld over jezelf. Dat was misschien wat
kort. Hier kun je aan je mentor vertellen waar je goed in bent. Vertel ook gerust
over zaken die je (nog) moeilijk vindt. Je mag ook best vertellen hoe goed je al

bent op de computer, wat je al weet van Engels, welke
boeken je zoal hebt gelezen en dat je goed kunt e-mailen of
dat je goed sms’jes kunt sturen.
6.
IK WIL OOK GRAAG WAT MEER WETEN…..
Onderzoek met je juffrouw of je mijnheer van de basisschool
wat je nog meer te weten kunt komen over je nieuwe school
voor voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld of het kan om er een interview af te
nemen met een van de mentoren of leraren..
Misschien wil er wel iemand van de school in je klas komen om vragen te
beantwoorden of iets te vertellen. Dat kan bijvoorbeeld ook een oud-leerling zijn of
een van de leraren.
7.
WAT VINDEN JE OUDERS ERVAN?
Je ouders hebben natuurlijk in dit laatste jaar ook flink met je meegeleefd.
Hoe belangrijk waren die voor jou bij het maken van een keuze voor een school
voor voortgezet onderwijs?
Ook is het aardig als zij in je werkstuk iets willen schrijven over de keuze en wat zij
ervan vinden. Verder is het leuk als zij iets zouden willen schrijven over wat zij
verwachten van jou op het voortgezet onderwijs en van de komende overstap.

ZO ... KLAAR IS KEES, MARIEKE, TIM ...
EN NU OP NAAR MIJN NIEUWE SCHOOL!

