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Kom ook naar
Were Di!
Open Dag 27 januari 2018
09.00 - 13.00 uur
scholengemeenschap voor vmbo / havo / atheneum / gymnasium

welkom bij Were Di
Beste toekomstige brugklasser,
Nog even en dan ga jij van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
Leuk dat je bij ons op school komt kijken want daarmee krijg je een indruk
van onze school. Misschien ken je onze school al een beetje omdat je een
broer of zus hebt die naar Were Di gaat. Ben je nog nooit bij ons geweest en
vind je de overstap een beetje spannend? Dat is niet nodig hoor. Wij gaan er
samen voor zorgen dat je je snel thuis voelt, dat je het helemaal naar je zin
krijgt en dat je je volop ontwikkelt. Want we werken samen aan een mooie
toekomst voor jou.
Met de overstap naar de middelbare school verandert er van alles. Je krijgt
nieuwe vakken, nieuwe leraren, je gaat meestal naar andere lokalen en ook
soms naar andere gebouwen. Maar dit went snel. Om snel wegwijs te
worden, heb je een eigen mentor bij wie je terecht kunt met al je vragen.
Je werkt veel op de laptop die je elke les meeneemt. Natuurlijk neem je ook je
boeken mee. Wil je je boeken, je gymspullen of persoonlijke spullen opbergen?
Dat kan want elke leerling heeft een eigen kluisje.
In dit boekje lees je heel veel informatie over onze school. Welke richtingen
we allemaal aanbieden en welke sportieve- en culturele activiteiten en
excursies Were Di organiseert. Ook lees je hoe brugklassers het vinden bij ons
op school en welke belangrijke data je in de gaten moet houden.

Veel leesplezier!
En hopelijk tot ziens op onze Open Dag op zaterdag 27 januari.

Edward de Gier
rector
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Belangrijke data
2017-2018
20-11-2017

havo/vwo Informatieavond ouders groep 8-leerlingen

21-11-2017	vmbo (incl. Were Di Drie) Informatieavond
ouders groep 8-leerlingen
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10-01-2018

1e Oriëntatiemiddag groep 8-leerlingen

24-01-2018

2e Oriëntatiemiddag groep 8-leerlingen

27-01-2018

Open Dag (09.00-13.00 uur)

29-01-2018	16.00-18.00 uur en 19.00 -21.00 uur:
inschrijving zorgleerlingen (Leerwegondersteuning,
leerlingen met gedrag- of leerstoornissen, etc.)
De basisschool zorgt dat alle onderzoeksresultaten,
diagnoses, Sociaal-emotionele verklaringen, etc. door
ouders worden meegenomen

•

Welkom bij Were Di
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Leerlingbegeleiding
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Keuzemogelijkheden
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•

Were Di

11

•

Kernteam (vmbo basis en kader met extra ondersteuning)

12

•

Vmbo basis/kader

17

•

Dakpanklas vmbo kader/gemengd-theoretisch

21

•

Vmbo gemengd-theoretisch

23

•

Buitenlesactiviteiten

•

Dakpanklas vmbo/havo

30

18-04-2018	Uitslag toelatingscommissie reguliere leerlingen
naar ouders en basisschool

•

Were Di Drie

32

22 én 23-05-2018 Ouders verzoeken andere plaatsing i.v.m. herzien advies

•

Havo/vwo, atheneum, gymnasium

41

20-06-2018

•

De leerling aan het woord

28-29

30-01-2018	16.00-18.00 uur en 19.00-21.00 uur:
inschrijving zorgleerlingen (Leerwegondersteuning,
leerlingen met gedrag- of leerstoornissen, etc.)
De basisschool zorgt dat alle onderzoeksresultaten,
diagnoses, Sociaal-emotionele verklaringen, etc. door
ouders worden meegenomen
05-03-2018

19.00- 21.00 uur: inschrijving nieuwe leerlingen regulier

06-03-2018

19.00- 21.00 uur: inschrijving nieuwe leerlingen regulier

07-03-2018

15.30-17.00 uur: inschrijving nieuwe leerlingen regulier

14-03-2018	Uitslag toelating zorgleerlingen naar ouders
en basisschool

Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers

14, 15, 18, 24, 25, 35, 36, 40, 42
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Magister
Were Di werkt met Magister. Jij én je ouders krijgen hiervoor een eigen inlog.
Je vindt in Magister je digitale lesmateriaal, het opgegeven huiswerk, je cijfers
en roosters (en eventuele wijzigingen). Je ouders zien het opgegeven
huiswerk, rooster, aanwezigheid en jouw cijfers. Ze kunnen in Magister ook
alle verstuurde brieven terugvinden.
In het rooster staat ook aangegeven in welk lokaal je les hebt.
Havo/vwo, vmbo bovenbouw en vmbo onderbouw hebben ieder hun eigen
gebouw. Je krijgt praktisch al je lessen in je eigen gebouw.
Daarnaast is er het Sportgebouw waar iedereen lessen Sport en Bewegen
krijgt. Naast dat gebouw ligt het sportveld waar de buitenlessen Sport en
Bewegen worden gegeven.

leerlingbegeleiding
Natuurlijk doen we er bij Were Di alles aan om ervoor te zorgen dat je je zo
snel mogelijk thuis voelt. We snappen dat het belangrijk is dat je je docenten,
je mentor en je medeleerlingen zo snel mogelijk leert kennen. Daarom werken
wij met vaste docententeams. Deze teams werken met leerlingen van
dezelfde leerjaren. In zo’n team zitten alle mentoren en de docenten die
lesgeven aan die jaarlagen. Elk team heeft een eigen teamleider. Bovendien
heeft elke klas een eigen mentor. Bij hem of haar kun je terecht voor vragen
of een advies. Je wilt je medeleerlingen natuurlijk zo snel mogelijk leren
kennen. Daarom starten we elk jaar met een introductieperiode waarin we
bijvoorbeeld allerlei educatieve en sportieve activiteiten doen.
Bij Were Di krijgen leerlingen die daaraan behoefte hebben extra onder
steuning. Zo roepen de teams bij specifieke zorgvragen (leerachterstand,
ontwikkelstoornissen, dyslexie en andere leerproblematiek) de hulp in van het
Ondersteuningsteam van Were Di. Hierin zitten een ondersteunings
coördinator, orthopedagoog, ontwikkelingspsychologen en ambulante
leerlingbegeleiders.
Als je een leer- of ontwikkelstoornis hebt, bijvoorbeeld dyslexie of AD(H)D,
krijg je een Pluspas. Met die pas heb je recht op bepaalde faciliteiten die je
helpen om de school op jouw niveau te doorlopen. De leraren houden er
rekening mee dat jij die faciliteiten krijgt.
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contact
Were Di vindt het heel belangrijk dat er een goed contact is tussen school en
de ouders. De mentor is de eerste contactpersoon en Magister de belangrijkste bron. Daarnaast gebruiken we een aantal hulpmiddelen.

De website: www.weredi.nl
Daar is algemene informatie te vinden over de school.
Onder de knop ‘onderwijs’ op pagina ‘digitalisering’ is uitgebreidere informatie
te vinden over de laptop in de klas.

Ouderavonden
Aan het begin van ieder schooljaar wordt een algemene ouderavond
gehouden waarbij ouders kunnen kennismaken met de mentor van hun zoon
of dochter.
Ouders kunnen na elk rapport de mentor en/of vakdocenten spreken (na het
maken van een afspraak of tijdens een ouderavond).

8

9

keuzemogelijkheden

Were Di
Were Di daagt je uit het beste uit jezelf halen

universiteit

hbo

mbo

mbo

4

mbo

3

2
specialisten/middenkader
opleiding
niveau 4

vakopleiding
niveau 3

basis beroepsopleiding
niveau 2

1

6 gymnasium atheneum

5

havo

4

**
theoretische
leerweg*

**
gemengde
leerweg*

**
kaderberoepsgerichte leerweg

**
basisberoepsgerichte leerweg

3

4

Wij vinden het belangrijk dat jij onderwijs krijgt dat bij jou past. Er zijn
verschillende mogelijkheden om je niveau waar te maken. Natuurlijk dagen
wij je uit om het beste uit jezelf te halen. Dat doen we door leuke en
interessante vakken en lessen te geven maar ook door je te stimuleren om
zelf aan de slag te gaan met projecten binnen en buiten de school. Natuurlijk
wordt er niet alleen geleerd in de schoolbanken. Were Di biedt ook tal van
(buitenschoolse) activiteiten, excursies en uitwisselingen waarvan je veel
leert.

Keuzemogelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kernteam (vmbo basis en kader met extra ondersteuning)
Vmbo basis/kader
Dakpanklas vmbo kader/gemengd-theoretisch
Vmbo gemengd-theoretisch
Dakpanklas vmbo-havo
Were Di Drie (vmbo basis, kader, gemengd-theoretisch)
Havo/vwo
Atheneum
Gymnasium

3
**
kader*

2

1 gymnasium atheneum

pagina 38

havo
vwo

vmbo
havo

**
vmbo gt

pagina 23

kgt

**
kader

pagina 17

**
basis

kernteam
kader*

**
basis

kernteam
kader
pagina 12

pagina 17

kernteam
basis

2

kernteam
1
basis
pagina 12

* De overstap van k2 naar gt3 behoort tot de uitzonderingen.
** Deze niveaus worden ook aangeboden in Were Di Drie.
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vmbo
Kernteam
(vmbo basis en kader met extra ondersteuning)
Wil jij meer praktisch werken, op jouw niveau en in jouw tempo? Heb jij extra
ondersteuning en een duidelijke structuur nodig? Wil jij goed onderzoeken wie
je bent en waar je naar toe wilt en kun je daarbij wat extra hulp van de
mentor gebruiken? En vind jij het fijn om te leren in een kleine groep steeds in
hetzelfde klaslokaal? Dan is het Kernteam iets voor jou. Bij het Kernteam
(twee jaar) ondersteunen we leerlingen met vmbo- basis- of kaderadvies met
een leerachterstand op het gebied van (begrijpend) lezen en/of rekenen en/of
een achterstand op sociaal-emotioneel gebied. Na afronding van het
Kernteam stroom je door naar het derde jaar vmbo basis/kader.

Structuur
Bij het Kernteam hebben we kleine klassen (maximaal 16 leerlingen). Er is
veel structuur en er zijn weinig lerarenwisselingen. Iedere klas heeft een
eigen klaslokaal in het vmbo-onderbouwgebouw. Je hebt een vaste plek in de
klas, een eigen agenda en je hebt veel tijd met je mentor. Ook heb je een vast
jaarrooster. Er vallen geen lessen uit. Je huiswerk maak je vooral op school.
Je mag je boeken op school laten. In het begin plan je je leer- en maakwerk
voor proefwerken en werkstukken samen met je leraar. Maar op een gegeven
moment kun je dat zelf. Kortom: bij het Kernteam word je heel goed begeleid
zodat je steeds beter zelfstandig aan de slag kunt. Wij willen natuurlijk graag
dat je het fijn hebt op school. Dan is het plezierig om je klas en je leraren goed
te leren kennen. Dat kan tijdens het introductieprogramma dat we aan het
begin van leerjaar 1 en leerjaar 2 aanbieden.
We belonen goed gedrag. Er zijn gedragsregels en we verwachten dat je
meewerkt aan een prettige leeromgeving. Door met je te praten, houden wij in
de gaten of je lekker in je vel zit. Je kunt natuurlijk ook zelf vertellen hoe het
met je gaat. Hiervoor kun je bijvoorbeeld terecht bij je mentor. In het eerste
en tweede jaar nemen we ook testen op het gebied van sociaal-emotionele
ontwikkeling af. Mede met de uitkomst daarvan kunnen we beoordelen of het
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goed met je gaat op school. Als je niet goed genoeg vooruit gaat in
(begrijpend) lezen en rekenen, kun je hierin steunlessen krijgen.
Jouw docenten geven je leertips en oefenen die ook met je in de klas.
Je kunt die tips thuis ook bekijken op de site van het Kernteam:
www.lerenophetkernteam.weebly.com

Praktijk
Natuurlijk krijg je bij het Kernteam lessen in (begrijpend) lezen en rekenen en
in de belangrijkste andere theorievakken zoals Nederlands, Engels en
wiskunde. Daarnaast besteden wij ook veel tijd aan de praktijk. Je gaat
bijvoorbeeld ook aan de slag met vakken als Koken en Kunst en Cultuur.
Verder ben je sportief bezig tijdens het vak Sport en Bewegen.
Tijdens Projecten wordt vakoverstijgend gewerkt. Dat betekent dat je tijdens
het project dingen leert van verschillende vakken. Bij die projecten leer je
samenwerken met je klasgenoten, je maakt werkstukken en presentaties en
je werkt veel op je laptop. We leren natuurlijk ook van zaken buiten de school.
Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens excursies en bedrijfsbezoeken. Vergeleken
met de reguliere vmbo heb je bij het Kernteam veel mentoruren. Tijdens die
uren met je vaste mentor bespreekt de klas veel verschillende onderwerpen
die de mentor en je leraren belangrijk vinden.
Bij het Kernteam bereiden we je met extra begeleiding voor op de bovenbouw
(derde en vierde jaar vmbo basis/kader). In het derde jaar start je met je
examenprogramma. Je gaat een keuze maken uit een van de volgende
profielen: Zorg & Welzijn; Economie & Ondernemen; Bouw, Wonen & Interieur;
Produceren, Installeren & Energie; Mobiliteit & Transport. Om je te helpen bij
je keuze ga je bedrijven bezoeken en nodigen wij vertegenwoordigers van
bedrijven uit als gastspreker. Hierdoor leer je meer over bepaalde bedrijven,
sectoren en over jezelf.
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leerlingen van Kernteam aan het woord

leerlingen van Kernteam aan het woord

‘‘We krijgen nooit superveel huiswerk’’

‘‘Een eigen klaslokaal’’

Ik vond het de eerste dag superspannend want ik wist niet wat mij te
wachten stond. We leerden de mentor kennen en deden spellen om elkaar
te leren kennen. Na een week voelde ik me helemaal op mijn plek; want ik
had vriendinnen gemaakt. In het Kernteam is het nooit superdruk want je
hoeft niet van lokaal naar lokaal te lopen. Je krijgt niet superveel huiswerk;
nooit twee proefwerken per dag maar wel een schriftelijke overhoring, en
een proefwerk. In de brugklas vond ik ‘Project’ best moeilijk. Als ik dat over
kon doen, zou ik er meer en beter voor leren. Het schooljaar gaat supersnel
voorbij, want als je veel vriendinnen hebt wordt het heel leuk. Je bent elke
week dezelfde tijd uit. De docenten zijn
superleuk en je kunt veel met hen lachen!
Ik ben dit jaar ook wel een beetje veranderd.
Op de basisschool was ik heel verlegen en nu
durf ik te zeggen wat ik vind, want ik heb meer
vriendinnen en zij staan achter mij. Bereid je
maar voor op een superleuk schooljaar!
Veel plezier in de brugklas!

Hoi ! Ik ben Devin Kivits. Ik ben 13 jaar en ik zit
op Kernteam basis. Kernteam is dat je op je eigen
niveau les krijgt gewoon standaardlessen bijvoorbeeld Engels, begrijpend lezen, rekenen,
Nederlands, wiskunde en ‘Project’. Het zijn
gewoon theorievakken. We krijgen om de zoveel
lessen een schriftelijke overhoring en na het
hoofdstuk een proefwerk. Maar we hebben
natuurlijk ook leuke praktijkvakken bijvoorbeeld
koken, Kunst & Cultuur en Sport en Bewegen.
Bij het Kernteam zit je in je eigen klas met je eigen
plek (en soms op het plein). In de kast heb je ook je eigen kastje om je
boeken in te doen. We hebben bijvoorbeeld ook nooit zware tassen alleen
als je niet doorwerkt want dan krijg je huiswerk.

Groetjes Lisa van Gennip

‘‘We doen veel leuke dingen’’
Welkom. Leuk dat je de tijd neemt om dit verhaal te lezen. Ik ben Tom de
Groot en zit op Kernteam. Er zijn veel dingen op het Kernteam die heel erg
leuk en fijn zijn. Je hebt bijvoorbeeld een keer in de week koken en drie
keer per week gym en vier dagen Kunst & Cultuur. Dat zijn de leukste
vakken. Je hebt ook ‘Project’. Dat vind ik niet leuk maar ook weer niet saai.
‘Project’ is eigenlijk Mens & Natuur en
Mens & Maatschappij. Je gaat in het eerste
jaar ook naar de Efteling toe en dan mag je
daar zelf rondlopen en in de attracties.
Maar je moet wel de opdrachten maken.

Tom de Groot

Devin Kivits

‘‘Docenten hebben altijd een oplossing als
je iets niet snapt’’
Hallo !! Mijn naam is Luc Van Werde en ik zit
op het Kernteam. Het is hier heel leuk omdat
je geen grote klassen hebt, je hebt goede
leraren en leraressen die je veel kunnen leren.
De vakken zijn leuk en niet te moeilijk. De
docenten zijn heel goed en hebben altijd wel
een oplossing als je iets niet snapt. De Plenda
(planagenda) is heel handig omdat je er goed
mee kunt werken en je kunt alles heel
makkelijk terugvinden. Het rooster is ook heel
duidelijk want er staat vermeld welk vak je hebt en in welk lokaal.
Het lokaal is ook gestructureerd. Je kunt je boeken op school opbergen.
Op het plein werken is rustgevend en je kunt er goed doorwerken en als je
een vraag hebt is er altijd wel een docent die je kan helpen.

Groet Luc van Werde
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vmbo

vmbo

Excursies Kernteam

Vmbo basis/kader

Leerjaar 1: 	Efteling (project ‘De Efteling’), gastsprekers tijdens de loopbaanoriëntatiedagen, dagexcursie Den Haag
Leerjaar 2: 	Meerdaagse reis naar Rome (of alternatief programma), kamp
Vught (project ‘Wereldoorlogen’), bezoeken aan bedrijven in de
regio
Themadagen
Introductie van het schooljaar, loopbaandagen, wiskundetentoonstelling,
kerstviering, Taaldorp, duurzaamheidsdagen

Heb je een vmbo basis/kader-advies en ben je op zoek naar onderwijs dat
precies past bij wat jij wilt en kunt? Kortom wil je vakken volgen die aansluiten bij jouw talenten en interesses en wil je al je talenten benutten? Kom
dan naar de vierjarige opleiding vmbo basis/kader. Want hier leveren we
maatwerk. We begeleiden je op maat. In de onderbouw kun je op school je
huiswerk maken en leren. Je eigen docenten begeleiden je hierbij. We leren
je te ontdekken wie je bent en waar jouw kwaliteiten liggen. We helpen je
verbanden te leggen, laten je de samenhang tussen diverse vakken zien en
we ondersteunen je bij het ontwikkelen van je vaardigheden. Want ook leren
samenwerken, je creativiteit, doorzettingsvermogen en organisatietalent
gebruiken is belangrijk.

Mentor
Natuurlijk willen we graag dat je veel leert en dat je jezelf blijft ontwikkelen.
Daar werken we elke dag hard aan. In de mentorles leer je van je mentor alles
wat jij nodig hebt om op school goed uit de voeten te kunnen. Je leert bijvoorbeeld hoe je goed kunt plannen, hoe je leert en hoe je het beste met je laptop
omgaat. Daarnaast doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat je het leuk
hebt op school. Door met je te praten, houden we in de gaten of het goed gaat
met je. Onze leraren willen je graag helpen als je vragen hebt of als je advies
nodig hebt. Je kunt hiervoor terecht bij je mentor. Je hebt bijna wekelijks
contact met je mentor; soms in een individueel gesprek, soms als groepje.
We creëren samen een plezierige leeromgeving. Hierbij hebben we ook jouw
medewerking nodig. We verwachten van al onze leerlingen dat ze zich
houden aan de afspraken binnen de school en de regels die we binnen het
team basis/kader hebben afgesproken.
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leerlingen van vmbo basis/kader aan het woord

‘‘Wennen’’
Ik moest wel even wennen toen ik net bij Were Di
begon. Het is toch weer anders dan de basisschool.
Maar toen ik eenmaal aan de slag kon gaan, vond ik
het erg fijn. Het pauzeren in de aula was eerst een
beetje een rommeltje. Sommige leerlingen lieten hun
afval op de grond liggen. Gelukkig is dat nu niet meer
het geval en hebben we een schone aula.

Christel Jansen

‘‘Een leuk jaar’’
Ik vond het eerste schooljaar bij Were Di een erg leuk
jaar. We hadden een hele gezellige klas en we konden
het goed vinden met elkaar. Sommige vakken vond ik
leuk en sommige wat minder. Ik vond het leuk op de
basisschool maar ik vind Were Di toch wel leuker.

Evi Fasol

‘‘Even zoeken’’
In het begin was het wel lastig om het juiste lokaal te
vinden. Maar het zoeken was maar van korte duur. Nu is
het gemakkelijk. De pauzes zijn erg gezellig. Ik pauzeer
liever binnen dan buiten. De uitstapjes waren superleuk!

Iris Hoedt

‘‘Spannend’’
Ik vond de eerste schooldag een spannende dag.
Het was dan ook een nieuwe ervaring en ik moest
een zware tas meenemen. Het was wel even anders.
Ik vind het leuk om met mijn handen iets te maken.
Techniek vind ik echt een leuk vak.

Cinzo van Alphen
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Theorie en praktijk
Je krijgt theorievakken zoals Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, Mens en
maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis en economie), Mens en natuur 1
(biologie en verzorging) en rekenen. Je werkt regelmatig samen met je
klasgenoten aan opdrachten, werkstukken en projecten. Je leert bijvoorbeeld
hoe je goed samenwerkt, hoe je tegenvallers oplost en hoe je je opdrachten
van een andere kant kunt bekijken. Je leert ook creatief denken en je leert hoe
je de conclusies van een werkstuk presenteert. Bij basis en kader geven we
ook flink wat aandacht aan de praktijk. Dat doen we door het geven van praktijkvakken zoals Mens en natuur 2 (techniek, natuurkunde en scheikunde),
handvaardigheid, tekenen, muziek en Sport en Bewegen. Tijdens projectweken en tijdens de gewone lesweken proberen we vakoverstijgend te
werken. Dit betekent dat je bij verschillende vakken met hetzelfde onderwerp
aan het werk bent. Je bent bij wiskunde bijvoorbeeld bezig met de Stelling van
Pythagoras. Prima op papier... maar als deze tijdens een les Sport en
Bewegen wordt toegepast bij een loopspel wordt de stelling tastbaar. Je gaat
regelmatig op excursie. In de bovenbouw (derde en vierde leerjaar) loop je
stage bij een bedrijf, organisatie of instelling die past bij het door jou gekozen
profiel.
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vmbo
Dakpanklas vmbo kader/gemengd-theoretisch

Een profiel kiezen
In het derde jaar van vmbo basis/kader ga je aan de slag met het profiel dat
je op het eind van het tweede jaar hebt gekozen. Je hebt een keuze gemaakt
uit een van de vijf profielen: Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, PIE
(Produceren, Installeren, Energie), BWI (Bouwen, Wonen en Inrichting) en M&T
(Motorvoertuigen en Transport). Je krijgt in totaal twaalf uur per week les in
het profielvak (les in de praktijk). Alle leerlingen van basis en kader lopen in
het derde leerjaar twee volle weken stage bij een bedrijf naar keuze.
Je kunt met een succesvol afgeronde opleiding vmbo basis/kader
doorstromen naar het Mbo niveau 2, 3 of 4.
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Heb je een advies vmbo kader/gemengd-theoretisch dan kun je kiezen voor
de dakpanklas vmbo kader/gemengd-theoretisch. In deze klas wordt les
gegeven op niveau kader maar de vakken die je hebt zijn hetzelfde als die van
de leerlingen van een brugklas gemengd-theoretisch. Je krijgt in het eerste
leerjaar het vak Frans in plaats van het vak Duits waardoor je bij een
bevordering naar gt2 direct en zonder problemen kunt aansluiten. Tijdens het
eerste leerjaar bekijken we met jou en je docenten of je aan het einde van het
eerste leerjaar op kunt stromen naar gt2. De mentoren van de dakpanklas
kader/gemengd-theoretisch bekijken en volgen dit nauwlettend.

Mentorbegeleiding
De leerlingen van de dakpanklas kader/gemengd-theoretisch zijn verbonden
aan het team basis/kader onderbouw. Dit betekent dat je dezelfde persoonlijke mentorbegeleiding krijgt als de basis/kader-leerlingen. In de mentorles
leer je van je mentor alles wat je nodig hebt om goed uit de voeten te kunnen
binnen onze school. Je leert bijvoorbeeld hoe je goed kunt plannen, hoe je
leert en hoe je het beste met je laptop omgaat. Daarnaast doen we er alles
aan om ervoor te zorgen dat je het leuk hebt op school. Door met je te praten,
houden we in de gaten of het goed gaat met je. Onze leraren willen je graag
helpen als je vragen hebt of als je advies nodig hebt. Je kunt hiervoor terecht
bij je mentor. Je hebt bijna wekelijks contact met je mentor; soms in een
individueel gesprek, soms als groepje.

Excursies vmbo basis/kader

Planning

Leerjaar 1:

prehistorisch dorp, Technopolis, Keulen

Leerjaar 2:

Rome (of alternatief programma), Xanten in Duitsland, Overloon

Leerjaar 3:

activiteitenweek

Ook de leerlingen van de dakpanklas werken per les met een planning. Het is
de bedoeling dat je ervoor zorgt dat alles wat op de planning staat aan het
einde van de lesdag is afgerond. Je kunt als leerling van de onderbouw je
huiswerk op school maken en leren.

Leerjaar 4:

Londen
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vmbo
Je werkt zelfstandig aan theorie- en praktijkvakken. Maar je werkt ook
regelmatig samen met je klasgenoten aan opdrachten, werkstukken en
projecten.
Verder werk je in de dakpanklas vmbo kader/gemengd-theoretisch aan vaardigheden zoals presenteren en samenwerken. Net zoals bij basis en kader
krijg je de vakken Mens en natuur 2 (techniek, natuurkunde en scheikunde),
handvaardigheid, tekenen, muziek en natuurlijk Sport en Bewegen.
We snappen dat leren vooral leuk is als de leerstof tot de verbeelding spreekt
en als het geleerde in de praktijk wordt toegepast. Daarom laten we je zien en
ervaren hoe dat gebeurt. We werken ook regelmatig vakoverstijgend. Zo ben
je tijdens projectweken bij verschillende vakken met hetzelfde onderwerp aan
het werk.
Wij doen er alles aan om een plezierige leeromgeving te creëren. Maar hierbij
hebben we ook jouw medewerking nodig. We verwachten van al onze
leerlingen dat ze zich houden aan de afspraken binnen de school en de regels
die we binnen het team basis/kader hebben afgesproken.

Excursies dakpanklas vmbo kader/gemengd-theoretisch
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Leerjaar 1:

prehistorisch dorp, Technopolis, Keulen

Leerjaar 2:

Rome, Xanten in Duitsland, Overloon

Leerjaar 3:

activiteitenweek

Leerjaar 4:

Londen

Vmbo gemengd-theoretisch
Heb je advies vmbo theoretisch, vmbo gemengd-theoretisch of dakpanklas
vmbo/havo? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
Wat zijn jouw wensen? Wat wil je graag gaan ervaren op de middelbare
school?
Als je jouw kwaliteiten en vaardigheden wilt ontdekken en ontwikkelen;
als je:
• wilt ontdekken met docenten die je daarin begeleiden
• duidelijkheid fijn vindt
•	wilt werken in een fijne leer- en werkomgeving met een persoonlijke
mentor, een vast team van docenten, met een eigen werkplek op je eigen
etage
•	kennis wilt vergroten van veel vakken, zoals diverse talen, wiskunde en
rekenen, Mens en maatschappij, biologie, techniek, sport en creatieve
vakken
•	wilt samenwerken met andere leerlingen aan werkstukken, projecten
(soms vakoverstijgend) en
• wilt deelnemen aan excursies en diverse activiteiten
schrijf je dan in bij vmbo gemengd-theoretisch (vier jaar) of bij de dakpanklas
vmbo/havo.
Je wordt goed begeleid en je krijgt goede ondersteuning van jouw mentor en
alle vakdocenten.
Geen dag is hetzelfde. Je gaat regelmatig werken op jouw laptop en er zijn
diverse momenten binnen het jaar waarop je gaat werken aan een project.
Bij ons is geen dag hetzelfde. Je krijgt vakken zoals wiskunde, Engels en Mens
en maatschappij. Daarnaast volg je lessen muziek, tekenen, handvaardigheid,
techniek en Sport en Bewegen. Je leert van de leraar maar ook van elkaar, met
elkaar, alleen en in groepjes. Je werkt regelmatig op je laptop. Je leert feiten
van meningen te onderscheiden, je wordt een kritische denker, je spreekt je
talen, overlegt, vergadert en vormt en formuleert je mening. Je leert
verbanden leggen, maakt werkstukken en geeft spreekbeurten.
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leerlingen van vmbo gemengd-theoretisch aan het woord

‘‘Steeds meer zelfstandig doen’’

‘‘De docenten helpen je altijd op weg’’

De eerste week is een rustige week, je doet gewoon leuke dingen zoals
speurtochten of quizzen. Je leert in deze week je klas en je mentor kennen.
In mijn eerste weken kwamen docenten vaak naar mij toe om te vragen of
ik het snapte. Heel aardig waren ze. Maar het werd moeilijker, we kregen
meer huiswerk , meer toetsen en meer en moeilijkere leerstof en je moest
dat met hulp van de leraren steeds meer zelfstandig doen. Ik kon doorstromen naar havo
maar dat is meer huiswerk en 1 extra les per
week. Nu doe ik alles zelf , wel lastig maar het
is te doen. Ik zit ook bij de feestcommissie.
Dat is echt heel leuk. Een aanrader 6

Hallo iedereen! Wij gaan jullie
vertellen over onze ervaring van
het eerste jaar op de middelbare
school. Het is eerst eventjes
wennen om in een nieuwe klas
te komen. Maar je ontmoet al
snel leuke mensen uit je klas.
Het huiswerk en de toetsen
zijn ook een beetje wennen
maar het komt allemaal goed.
Het lijkt alsof je heel veel
toetsen hebt maar als je op
tijd begint met het leren, ken
je het tegen de tijd dat de toets is al heel
goed. Als je een vraag hebt moet je het gewoon aan je docent vragen want
ze helpen je altijd op weg. Je hebt ook een persoonlijke mentor dus als je
een probleem hebt kun je het daar altijd vertellen.

Petja Kirkels Vh1b

‘‘Fijn dat huiswerk langzaam wordt
opgebouwd’’
De eerste schooldagen leerde ik iedereen kennen. Het was best wel raar
om telkens naar een ander lokaal te gaan maar het is leuker dan bijna de
hele dag in een muf lokaal te zitten. Het is fijn dat Were Di het huiswerk
langzaam opbouwt. Eerst krijg je bijvoorbeeld twee bladzijden om te leren
maar daarna krijg je er bijvoorbeeld twee
opdrachten bij. Maak je vooral geen zorgen
over vrienden maken. Als je iedereen een
beetje kent, weet je wel met wie je wil
omgaan. Natuurlijk mag je niet altijd alle
docenten, maar uiteindelijk overleef je het
allemaal wel. En als je problemen hebt ga
je naar je mentor; die helpt je. Het is echt
een hele leuke school. Hier op
vmbo-havo zit je echt heel goed.

Zoë van den Braak Vh1b
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leerlingen van vmbo gemengd-theoretisch aan het woord

Simone: Ik heb het als een gezellig schooljaar meegemaakt. Ik vond het in
het begin superspannend. Maar ik heb uiteindelijk superleuke aardige
vriendinnen. Ik wens jullie veel succes op de middelbare school ,
challaasss
Guusje: Ik vond het een heel leuk schooljaar. Het was wennen in het begin
maar daarna werd het steeds leuker! Veel plezier!! Doei
Fay: Ik vond dit jaar heel erg leuk. In het begin vond ik het wel een beetje
spannend om in de klas te komen met allemaal nieuwe kinderen maar
uiteindelijk heb ik heel veel leuke kinderen ontmoet. En heel veel plezier
voor alle kinderen die volgend jaar in de brugklas komen!! Byee
Carlijn: De eerste dag is echt heel spannend maar maak je geen zorgen.
Je hebt je klas al een keer ontmoet dat scheelt al heel wat. Je gaat echt een
superleuk jaar tegemoet. Veel succes in het eerste jaar en heel veel plezier
in je nieuwe klas!
Groetjes Carlijn, Simone, Guusje en Fay Vh1a
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vmbo
Je bent aan de slag met het vergaren van kennis en het leren van vaardigheden. Dat doe je niet alleen op school maar ook tijdens (buitenschoolse)
vakoverstijgende projecten en excursies. Wij gaan je helpen te ontdekken wie
je bent, wat je kunt en wat je wilt. Je wordt begeleid door je mentor en je
vakdocenten.
De meeste lessen worden gegeven op de eerste etage van het vmbo-onderbouwgebouw in de lokalen rond een groot werkplein. Op de begane grond zijn
de lokalen voor handvaardigheid, tekenen en muziek. Voor de Technieklessen
moet je op de tweede etage zijn. En natuurlijk ga je ook regelmatig sporten.
Voor de lessen Sport en Bewegen kun je terecht in ons sportgebouw met
onder andere een klimwand en een fitnessruimte.
Bij ons leg je de basis voor een goede doorstroming naar het Mbo of het havo.
Als tijdens het eerste jaar blijkt dat je de capaciteiten hebt om naar havo2 op
te stromen en je haalt hele goede cijfers, dan kun je een speciaal opstroomprogramma volgen (zie Dakpanklas vmbo/havo)
Wij gaan ervoor zorgen dat je met plezier naar school gaat en dat je jouw
vaardigheden volledig kunt ontwikkelen. Dus wees niet bang en ga ervoor.
Ontdek, leer, onderzoek, werk samen met je medeleerlingen en vergroot je
kennis. Fouten maken mag ... want van fouten leer je. Het belangrijkste is dat
je je veilig voelt en jezelf kunt zijn. Daarvoor gaan wij zorgen. Zien we je
komend jaar? Je bent van harte welkom!
Leerlingen die de vierjarige vmbo-richting met succes afronden, leggen een
goede basis om door te stromen naar Mbo niveau 3 of 4 of havo4.

Excursies vmbo gemengd-theoretisch
Leerjaar 1: 	Uitwisseling met een stad in België,
Valkerijmuseum in Valkenswaard, Xanten in Duitsland
Leerjaar 2: 	Oorlogsmuseum in Overloon, Luik
en de mijnen van Blegny in België
Leerjaar 3: 	Meerdaagse excursie naar Berlijn of Londen,
Tweede Kamer en de gevangenpoort Den Haag
Leerjaar 4: 	Cadier en Keer, Parijs, Lille, rechtbank Den Bosch, Walibi,
Ieper in België.
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excursie

buitenlesactiviteiten

uitwisseling
songfestival

buitenlandreis
gala

Were Di Academy
toneel

bedrijvenmarkt

musical
28

vijflandenontmoeting
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vmbo
Dakpanklas vmbo/havo
Kom jij van de basisschool met een advies vmbo/havo? Dan kun je bij ons
terecht in de dakpanklas vmbo/havo. De dakpanklas vmbo/havo duurt één
jaar en valt onder vmbo gemengd-theoretisch. Afhankelijk van je resultaten
ga je na afronding van dit schooljaar naar vmbo2 of naar havo2.
De aanpak in de dakpanklas is hetzelfde als die in de brugklas van vmbo
gemengd-theoretisch. Het grote verschil is dat je in de dakpanklas vanaf
februari een programma volgt waarin je extra lessen en lesstof krijgt in
Nederlands, Engels, Frans en wiskunde. Tijdens een bijeenkomst krijg je uitleg
over de inhoud en opzet van dit opstroomprogramma. Dit programma bestaat
uit ongeveer vijftien lessen. Je krijgt voor deze vier vakken een leerschema en
leerstof mee naar huis. Driekwart van de lessen wordt gegeven in het vmboonderbouwgebouw; de rest in het havo/vwo-gebouw. Voor een succesvolle
overstap naar havo is het noodzakelijk dat je het opstroomprogramma hebt
gevolgd.

Motivatie
De lessen worden gegeven door havo-docenten. Sommige delen van de
lesstof worden getoetst. Natuurlijk houden we je cijfers in de gaten.
Daarnaast bekijken we hoe je omgaat met het plannen van je huiswerk, taken
en opdrachten en of je zelfstandig kunt studeren. Ook je motivatie is een
aandachtspunt. Op het tweede rapport staat je voorlopige advies vermeld;
vmbo gemengd-theoretisch2 of havo2. Je ouders kunnen dit advies tijdens de
ouderavond bespreken met de mentor. Je krijgt op je derde rapport je
definitieve advies voor het tweede leerjaar.
Na afronding van de dakpanklas vmbo/havo ga je naar vmbo2 of naar havo2.
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Excursies dakpanklas vmbo/havo
Leerjaar 1: 	Uitwisseling met een stad in België,
Valkerijmuseum in Valkenswaard, Xanten in Duitsland
Leerjaar 2: 	Oorlogsmuseum in Overloon, Luik
en de mijnen van Blegny in België
Leerjaar 3: 	Meerdaagse excursie naar Berlijn of Londen,
Tweede Kamer en de gevangenpoort Den Haag
Leerjaar 4: 	Cadier en Keer, Parijs, Lille, rechtbank Den Bosch, Walibi,
Ieper in België.
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vmbo
Were Di Drie
(vmbo basis, kader, gemengd-theoretisch)
Ben je een leerling met een vmbo-advies die vooral zelf wil ontdekken en
graag samenwerkt aan projecten? Dan is Were Di Drie iets voor jou. Were Di
Drie is een bijzondere afdeling binnen het vmbo van Were Di. Bij deze
vierjarige opleiding geven we onderwijs volgens de principes van ‘natuurlijk
leren’. Dat betekent dat je leert door veel samen te werken aan uitdagende
opdrachten en projecten. Je krijgt hierbij veel ruimte voor eigen invulling. Je
doet kennis op door zelf onderzoek te doen, door workshops bij te wonen en
door actief ‘de buitenwereld’ op te zoeken. Je leert van experts binnen en
buiten de school, je gaat op excursie en je neemt interviews af. Tijdens je
opleiding word je begeleid door coaches maar jij bent aan zet! Je leert hier
via ‘natuurlijk leren’ alle vakken en vaardigheden die je nodig hebt voor de
toekomst.

Drie pijlers
Hoofd: (kennis) Je leert de basiskennis die hoort bij het vmbo op
het niveau van basis-, kader- of gemengd-theoretisch.
Daarmee haal je je diploma. Naast die kennis krijg je volop de
ruimte om te werken aan kennis die past bij jouw interesses en
talenten.
Handen: (vaardigheden) Je leert ook tal van vaardigheden die
voor je toekomst belangrijk zijn zoals presenteren, communiceren, samenwerken, plannen, reflecteren, keuzes maken en
informatie verwerven en verwerken.
Hart: (persoonlijke kwaliteiten) Je leert ook welke persoonlijke
eigenschappen je hebt om uit te blinken en welke eigenschappen je nog verder moet ontwikkelen. Bij Were Di Drie leer
je meer over eigenschappen als concentreren, initiatief nemen,
zelfstandigheid, respect, motivatie, creativiteit en doorzettingsvermogen.
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vmbo
De maatschappij en onze hersenhelften
De maatschappij heeft lange tijd een beroep gedaan op kwaliteiten uit de
linkerhersenhelft zoals analyseren, rekenen, logische verbanden leggen, taalontwikkeling en feitenkennis. Maar onderzoek toont aan dat werk van die
aard wordt overgenomen door computers, wordt uitbesteed aan het
buitenland of dat je met alleen die kwaliteiten simpelweg niet opvalt in de
massa. Gelukkig hebben we nog een rechterhersenhelft met kenmerken die
de mens uniek maken. Deze blinkt uit in bijvoorbeeld creativiteit, inlevingsvermogen, buiten kaders denken en verbeelding. Were Di speelt daar bewust
op in door af te wijken van standaardpakketten. Wij bieden maatwerk zodat
elke leerling zijn eigen leerroute loopt en zijn talent ten volle kan benutten.
Meer weten? Kijk op: www.weredi.nl

leerlingen van Were Di Drie aan het woord

‘‘Je krijgt een hoop vrijheid’’
Hey groep 8! Jullie zijn op zoek naar een nieuwe school om volgend jaar
naar toe te gaan. Er zijn een hoop keuzes, een van die keuzes is Were Di
Drie. Hier werk je in groepjes aan projecten. Dat zijn een soort grote werkstukken die je moet maken. Het is fijn omdat je een
hoop vrijheid krijgt. Als je een project gaat
maken kun je kiezen tussen een paar onderwerpen. Je mag kiezen welke je zelf interessant
vindt. Je komt hier een hoop fijne leraren tegen
en veel aardige klasgenoten. Wij zijn een geheel
en we zorgen ervoor dat we elkaar altijd helpen.
Je werkt hier nooit echt alleen, maar toch erg zelfstandig. Wij zouden het geweldig vinden als jullie
naar Were Di Drie komen !
Groetjes Renske van de Weijer

‘‘Je eigen ding doen is fijn’’
Op Were Di Drie werk je veel in projecten,
deze projecten heten Bit 1 en bit 2.
Bij Bit 1 en 2 zoek je informatie op die je
verwerkt in een infoboekje. We werken ook
met veel talen zoals Engels, Duits en Frans.
Hierbij krijg je veel uitleg en leuke
opdrachten zoals een filmpje in het Duits
opnemen. Je hebt zes weken om de info van
Bit 1 en 2 af te hebben. Dat geldt ook voor de
taal. Dan heb je een vertraagde week. In die
week presenteer je alles en laat je zien wat je weet van de onderwerpen.
Je bent die week lekker vroeg uit. De docenten zijn heel vriendelijk en
willen je graag bij alles helpen. Ik heb deze leerwijze gekozen omdat je in
zo’n bit of bij een taal je eigen ding kunt doen en dat is heel fijn. Op deze
manier leer je veel meer en als je goed je best doet dan ben je vaak ook al
vroeg uit.
Groetjes Isa Hoogmoet
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leerlingen van Were Di Drie aan het woord

‘‘In projecten werken is superleuk’’

vmbo

Were Di Drie is een hele leuke manier om te leren. Voor mensen die het
leuk vinden om in projecten te werken is het superleuk. Sommige mensen
denken dat je geen huiswerk moet maken en dat is ook
zo. Maar als je het op school niet gaat
halen dan moet je thuis ook nog iets
doen. Geen huiswerk maar wel thuiswerk.
In het begin is het best een beetje
spannend maar na een tijdje wordt dat
steeds minder en vind je het superleuk.

Gemotiveerde leerlingen

Groetjes Jorrit Brom

Tijd:

Wat is voor jou de beste planning om je leerdoel te halen?

Team:

Met wie ga je samenwerken om je leerdoel te bereiken?

Techniek:

Wat is voor jou de beste manier om je leerdoel te bereiken?

Je doet bij Were Di Drie niet alleen veel kennis en vaardigheden op. Wij leren
je ook om onder begeleiding keuzes te maken op het gebied van taak, tijd,
team en techniek. Doordat je leert je keuzes te verantwoorden, ben je
gemotiveerd. Het is leuk!
Taak: 	Wat is voor jou op een bepaald moment zinvol en betekenisvol
om te leren?

Were Di Drie biedt een inspirerende leeromgeving en sluit perfect aan bij de
meeste Mbo-opleidingen.
Als je je opleiding aan Were Di Drie succesvol hebt afgerond, kun je
doorstromen naar Mbo niveau 2, 3 of 4.

Excursies Were Di Drie
Leerjaar 1: 	Kennismakingskamp, Toverland in Sevenum,
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem
Leerjaar 2:

Uitwisseling Barcelona, Brussel, Oorlogsmuseum in Overloon

Leerjaar 3:

Bonn, Technopolis in Mechelen in België, Amsterdam

Leerjaar 4: 	Londen, Maastricht, Corpus Naturalis in Leiden, Den Haag,
Ieper in België
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Havo/vwo,
atheneum, gymnasium
Herken je dit?

Wat ga je leren?

Je hebt het naar je zin op de basisschool. Maar je kijkt er ook naar uit om een
volgende stap te zetten. Een andere school; spannend en tegelijk leuk. Andere
omgeving, andere mensen, nieuwe vrienden.

Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, ... - die vakken worden ook op andere
scholen gegeven. Maar waarin zit nou het bijzondere van havo/vwo op Were Di?

Je vindt het best wel leuk om iets nieuws te leren. Je vindt het in ieder geval
niet erg om naar school te gaan, wat huiswerk te hebben. Niet alleen dingen
uit het hoofd te leren maar ook iets uit te zoeken, zodat je weet hoe het zit.
Omdat je het gewoon wilt weten. Of omdat het je helpt voor de toekomst.
Het loopt dus wel lekker op school. Wat je later precies wilt worden, dat zoek
je nog wel een keer uit.
En natuurlijk is er meer dan school in het leven. Er is meer te doen: een hobby,
een sport, lezen, muziek of toneel, dans. Daar ga je niet mee stoppen omdat je
naar een andere school gaat.

Science is iets bijzonders, een combinatie van de praktijk van techniek en de
theorie van natuurkunde en scheikunde. Je leert daar niet alleen je hersens,
maar ook je handen te gebruiken. Hoe dingen werken, hoe dingen in elkaar
zitten: je leert kijken op een exacte manier. En wie weet vind je het leuk om
mee te doen aan de Lego League, een wedstrijd waarin je met medeleerlingen
robots gaat bouwen.
Ook bijzonder is Anglia: je gaat intensief met Engels aan de slag. Je legt zelfs
examens af voor extra diploma’s. Dat is handig, want Engels is natuurlijk een
heel belangrijke taal. Een wereldtaal! Je werkt zo aan een toekomst waarin je
ook internationale mogelijkheden hebt.
Bij levensbeschouwing leer je nog beter om te gaan met andere mensen.
Er wordt gewerkt aan mediawijsheid, zodat je weet wat de voordelen en de
gevaren van computers en apps zijn. Je krijgt ook toneel-lessen: zo probeer je
de gevoelens van anderen weer te geven. En debatteren: je leert te
verwoorden wat je vindt en met anderen daarover in gesprek te gaan.
Aan de WereDiWijs-projecten kun je meedoen als het met het leren op school
goed gaat en je eigenlijk best nog wat méér aan zou kunnen. Dan krijg je de
gelegenheid om dingen uit te zoeken die bij andere vakken niet, of minder,
aan bod komen. Je kunt een eigen onderzoek starten of iets gaan maken.
Een belangrijke les is het wekelijkse mentoruur. De mentor is degene die
ervoor probeert te zorgen dat je het naar je zin hebt op school, dat je weet hoe
de school in elkaar zit en die je helpt als je een steuntje in de rug kunt
gebruiken.
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havo/vwo
Expeditie gymnasium?
Nieuw op Were Di is de gymnasiumafdeling die al in klas 1 begint. Je krijgt
extra vakken: Latijn, toneel, Spaans en vanaf klas 3 filosofie. En je gaat op
ontdekkingstocht, Expansio heet dat. Tijdens die lessen werk je aan een
bepaald onderwerp, niet aan één schoolvak. Je zoekt dingen uit, je onderzoekt
problemen, je maakt presentaties en bedenkt oplossingen. Deze opleiding is
dus iets voor vwo-leerlingen met een brede belangstelling.

Wat valt er te kiezen?
Voor het eerste jaar kun je een keuze maken uit havo, atheneum of
gymnasium. De havo-opleiding duurt in totaal 5 jaar, het vwo (= atheneum en
gymnasium) is 6 jaar.
Aan het einde van het eerste jaar ga je over naar klas 2-havo, 2-atheneum of
2-gymnasium.

leerlingen van havo/vwo, atheneum, gymnasium aan het woord

‘‘De eerste klas’’
De eerste klas, wat moet je er van verwachten?
Niet te veel eigenlijk. Je moet gewoon je eigen
indrukken volgen. Maar natuurlijk komt er wel
wat bij kijken, zoals huiswerk, een zware tas en
natuurlijk het juiste lokaal vinden. Maar dat
went allemaal vanzelf. Ik vond het zelf (net als iedereen) wel een
beetje wennen. Vooral met het huiswerk, maar als je leert plannen is dat
geen probleem. Durf gewoon hulp te vragen (maakt niet uit wie). Wat ik
ook lastig vond waren die lokalen. Volg gewoon de slimste van de klas; die
weet het vast wel. Op een gegeven moment weet je de lokalen uit je hoofd.
Het gaat allemaal vanzelf die brugklas!

In de loop van het derde jaar moet je een profiel kiezen voor de bovenbouw. Je
kunt een ‘maatschappij’-profiel kiezen, dat is met talen en economie of kunst.
Of je kiest voor een ‘natuur’-profiel, de kant van gezondheid en techniek. Je
moet dan ook nog vakken kiezen die goed in zo’n profiel passen. In de klas
wordt er veel aandacht aan besteed, de mentor helpt je te ontdekken waar
jouw plussen en minnen zitten.

Op pad
Je leert ook van excursies! Daarom gaan we regelmatig de school uit.
Naar een museum, natuurgebied of bedrijf dicht in de buurt, of juist wat
verder weg. Voor de leerlingen vanaf klas 4 zijn er ook buitenlandse excursies.
Eigenlijk teveel om op te noemen. Je gaat elk jaar wel een paar keer ... op pad.

Loek Rosenboom
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‘‘Leuker dan basisschool’’
Toen ik in groep 8 zat verlangde ik er al
het hele jaar naar om naar de brugklas te
gaan. Elke les een andere docent, een
heleboel kinderen en langere pauzes!
De eerste schooldag was ik niet eens
heel nerveus. Ik had er gewoon zin in.
Toen ik in groep 8 zat, had ik maar acht
meiden in mijn klas maar in de eerste
zaten er wel zeventien; veel keus dus!
Eigenlijk verliepen de eerste weken wel
goed bij mij. Ik vond het heerlijk dat je
om de vijftig minuten weer een andere docent hebt en dat je even kan
lopen. Daardoor houd je je aandacht er beter bij. Ik vind de middelbare
school veel leuker dan de basisschool!

Annabel Arents

‘‘Maak je huiswerk goed’’
Een paar tips voor de brugklasser: In het begin is het nogal spannend
om naar de middelbare school gaan. Je bent zenuwachtig en denkt dat
het supermoeilijk is op de middelbare school. Maar het belangrijkste
is dat je goed je huiswerk maakt en
goed leert voor een schriftelijke
overhoring of proefwerk. Ik zelf
vond het in het begin nogal
spannend. Maar snel ging die
spanning weg. Ik ontmoette
allemaal nieuwe vrienden en alle
leraren waren aardig.

Yuri Jansen
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