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Voorwoord
Beste leerlingen van groep 8,

Onze leerlingen van de brugklassen vmbo-basis (BB) 

en vmbo-kader (KB) kregen een opdracht: schrijf een 

artikel (een informerende tekst) over de brugklas. In 

een lessenserie hebben ze hieraan gewerkt en stap 

voor stap schreven ze het artikel. Titel, tussenkopjes, 

kernzinnen… Alles zit erin! Tussendoor “reviseerden” 

we deze artikelen: leerlingen en leraren gaven feed-

back zodat ze daarna nóg beter werden. 

Om de opdracht “echt” te maken besloten we om 

de beste artikelen te laten drukken voor jullie; leerlin-

gen van groep 8 die misschien wel naar het Connect 

College komen volgend jaar. Door het aanbieden 

van deze artikelen hopen we dat jullie weer wat 

meer hebben geleerd over het Connect College. 

Wellicht sta je volgend jaar zelf in dit boekje met 

jouw artikel! 

Dit boekje is onderdeel van 10-14-onderwijs regio 

Echt, pijler Nederlands. De beoordeling en werkwijze 

sluiten aan bij de afspraken die zijn gemaakt rondom 

deze pijler. Wil je daar meer over weten? Kijk dan op 

www.10-14onderwijs.nl/pijlers/nederlands 

Veel leesplezier!

Groetjes,

Mevrouw Kessels, mevrouw Mom, mevrouw 
Hertel en meneer Veelen
Docenten Nederlands BB1 & KB1

Duidelijkheid over de brugklas
Hé jij daar! Ik zou graag iets meer willen vertellen over de brugklas en hoe het is om hier te zijn. Ik 

vertel jou graag iets over mijn favoriete vakken, over vrienden en vriendinnen, over het krijgen van 

meldingen en over de site magister. Dit zal je meer duidelijkheid geven over de brugklas.

Vakken & leraren

Als je op school komt, ontdek je veel nieuwe vakken.  

Mijn favoriete vak is gym. Ik had het niet gedacht 

dat we hier in het donker zouden boogschieten 

tijdens gym. De lessen duren 45 minuten. Je zou 

denken: dat is lang ,maar met gym is dat zo voorbij. 

Wat sommige ook denken is dat wiskunde een super 

stom vak is.  Het valt  echt  wel  mee. Je krijgt hier 

super goede uitleg en als je het begrijpt is het vak 

wiskunde echt leuker dan dat je het niet snapt. Een 

van de wiskunde docenten heet mevrouw Kessels. 

Ze heel aardig en geeft super goede uitleg. 

Vrienden & vriendinnen 

Op het Connect College krijg je heel veel nieuwe 

vrienden en vriendinnen.  Bij mij ging  vrienden 

maken heel makkelijk. Er zijn heel veel aardige en 

grappige kinderen op deze school en als je nu bang 

bent om later gepest te worden, omdat je geen 

vrienden hebt. Pesten wordt hier heel zwaar behan-

deld en als je het toch doet, krijg je straf. Maak je er 

geen zorgen over, want er wordt bijna niet gepest. Ik 

hoop dat elke basisschoolleerling hier heel veel leuke 

vrienden maakt. 

 

Manier van lesgeven & huiswerk 

Op het Connect College krijg je een melding als je 

niet oplet. Er zijn allemaal verschillende redenen om 

meldingen te krijgen: je kan er een krijgen als je je 

huiswerk bent vergeten, je kan er een krijgen als je 

stiekem eet of drinkt in het klaslokaal,  je kan er een 

krijgen als je niet oplet en ook als je te laat komt in 

de les. Bij te laat komen moet je je melden bij de re-

ceptie en de volgende dag om 8 uur melden. Je kan 

er ook uitgestuurd worden en dan moet je ook een 

uur nablijven en het ergste is een gedragsmelding. 

Die krijg je als je hebt gevochten met een ander kind 

of de docent hebt uitgescholden. Tip: dus doe het 

bovenstaande allemaal niet.

Je mag er drie krijgen op het vmbo en op havo/vwo 

kun je er 5 krijgen, omdat ze meer huiswerk krijgen, 

waardoor de kans op een melding groter is. Bij dit 

aantal meldingen, moet je ook een uur nablijven. 

 

Magister

Ik vind de site magister een hele fijne site  Ik dacht 

in groep acht: hoe moet ik weten waar al die lokalen 

zijn. Je hebt een site  die precies vertelt waar je naar-

toe moet.  Deze site heet magister. Als je inlogt zie je 

meteen de lessen die je die dag hebt. Je kan kijken 

hoeveel meldingen je hebt. Je kan ook zien wat voor 

huiswerk je allemaal hebt en je kan zelfs je cijfers 

zien die je hebt gehaald. Je ouders loggen ook in 

op jouw magister account, zodat je moeder of vader 

ook je huiswerk en cijfers kan bekijken.

Hopelijk heb je wat aan mijn verhaal gehad en ga je 

nu met minder zorgen en met meer plezier naar de 

brugklas. Tot ziens op het Connect College!

Fen Beckers, BB1a
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Informatie over het  Connect College
Ik ben Esmee Brouwers en ik zit op het Connect College. Ik vind het een hele leuke school ik heb veel vrien-

den. En ik heb veel informatie over deze school. Ik zit er pas een jaar op maar ik vind het tot nu toe al een 

top school!

Vakken en leraren 

De lessen duren 45 minuten en je moet de docen-

ten aanspreken met mevrouw of meneer niet als juf-

frouw. Na 45 minuten moet je naar een ander lokaal 

lopen. Je hebt namen voor lokalen. voor elke les 

heb je een andere docent. Als je voor het eerst naar 

deze school gaat en je moet naar je lessen lijkt het 

wel een doolhof want je hebt hier zo veel lokalen. 

Uiteindelijk na een tijdje weet je wel waar je moet 

zijn want dan raak je daar gewend aan. Je hebt ook 

een coach dat is een vaste docent waar je heen kan 

als er wat is of als je ergens hulp bij nodig hebt.

Manier van lesgeven en huiswerk 

Je hebt iets minder huiswerk maar ze letten wel op 

of je het af hebt.

De lessen worden goed gegeven en ze leggen goed 

uit hoe alles moet. Als je je huiswerk moet maken 

kan je het ook in de les maken als je goed door-

werkt. Ook is het afwisselend hoe laat je uit bent 

soms ben je om half 3 en soms om 1 uur dat vind ik 

zelf heel fijn.

Vrienden/vriendinnen

 Je krijgt meer vriendinnen/vrienden van andere 

klassen en dorpen.

Je krijgt heel veel vrienden en vriendinnen omdat je 

hier met veel meer op school zit. Ook als je nieuwe 

vrienden of vriendinnen maakt kun je samen naar 

school fietsen en afspreken. Ook kun je met vriendin-

nen in de pauze zitten of na school.

Wat hebben we op school

We hebben een kantine met hele lekkere broodjes en 

salades op onze school.

De kantine noemen we de break. Je krijgt daar pani-

ni’s , broodje kipkorn , salades en noem maar op. We 

hebben ook 2 aula’s waar je elke pauze terecht kan. 

In die 2 aula’s heb je ook verkoop machines 1 met 

drinken en 1 met eten. We hebben ook kluisjes. Als 

je je sleutel of kluispasje kwijt bent moet je 10 euro 

betalen voor een nieuwe. We hebben precies 100 

lokalen op school.

Nou dit was een beetje informatie over deze school. 

Ik hoop dat je er voldoende aan had en ik hoop je 

volgend jaar te zien op school en de docenten ook!!! 

doeiiiiiiii

Esmee Brouwers , BB1a
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Wil je ook aan het brugklasavontuur beginnen?
Hallo, wil je het brugklasavontuur ook overleven lees dan dit artikel, je komt meer te weten over hoe het 

is op het Connect College. Ik ga je namelijk meer vertellen over de vakken en de leraren, hoe je nieuwe 

vrienden en vriendinnen maakt, hoe doe je huiswerk maken en wat zijn de regels.

Vakken & leraren 

Je loopt telkens naar een andere docent en lokaal. Je 

loopt na drie kwartier steeds naar een ander lokaal, 

daar is dan ook de nieuwe docent. Wat ik in het 

begin best wel spannend vond, want je kent de do-

cent niet.  Gelukkig zijn op het Connect College alle 

docenten super aardig. Ik heb ook een paar favoriet-

jes. De docenten helpen je ook heel erg goed en je 

kan als er een probleem is altijd terecht bij je coach 

of docent. Weet je wat ook handig is op het Connect 

College? dat er bordjes boven de deur hangen dan 

weet je precies in welk lokaal je moet zijn. Dat is dus 

super handig als je de weg niet weet. Toen ik voor 

het eerst op het Connect College rond liep dacht 

ik dit is een doolhof. Maar als je op school elke dag 

rondloopt weet je zo de weg. Je krijgt op het Con-

nect College ook nieuwe vakken erbij, zoals zorg en 

welzijn, dienstverlening en producten, wetenschap 

en techniek en beeldend vormen.

We hebben ook iedere week 2 coachuren. Een 

coach is een soort mentor.

Vrienden & vriendinnen 

Je krijgt op de middelbare school snel nieuwe vrien-

den .  Als je naar de middelbare school gaat kom je 

niet altijd in de klas bij je vrienden en vriendinnen 

van de basisschool. Je komt dan in een klas met al-

lemaal andere meisjes en jongens. Wat ook wel heel 

spannend is. Gelukkig maak je supersnel vrienden 

en vriendinnen op het Connect College. In de pauze 

kan je natuurlijk ook naar je vrienden of vriendinnen. 

Je leert heel veel nieuwe vriendinnen en vrienden 

kennen, dat is heel erg leuk.

Manier van lesgeven & huiswerk

De hoeveelheid huiswerk wat we krijgen valt heel erg 

mee. Je krijgt vaak tijdens de les nog tijd om huis-

werk te maken. Als er een les uitvalt kun je tijdens 

dat uur ook nog huiswerk maken. Zo kun je er zelf 

voor zorgen dat je thuis niet meer veel hoeft te doen.  

Dan kan je thuis leuke dingen doen of afspreken met 

vrienden of vriendinnen. Heb je het huiswerk niet op 

tijd af, dan krijg je een melding. 

Er zijn meisjes en jongens die niet goed opletten 

tijdens de les, die lopen het risico dat ze een mel-

ding krijgen en dan een uur moeten nablijven. Het is 

ook niet prettig voor de leerlingen die wel opletten 

tijdens de les als iemand de les verstoord.

Regels op school

Doe niet dingen die niet mogen want dan kan je 

een uurtje nablijven. Er gelden verschillende regels 

op het Connect College. We doen niet rennen in 

de gangen, omdat het vaak druk is in de gangen. 

Tijdens de pauze moet iedereen zijn eigen afval en 

etensresten ruimen en ook de stoel aanschuiven 

waar je hebt gezeten. Je mag tijdens de pauze ook 

niet door de gangen lopen, dan wordt je wegge-

stuurd. 

Als je naar het toilet gaat, dan is het ook prettig om 

die netjes achter te laten.

Bij het te laat komen in de les, moet je een briefje 

halen bij de receptie. Dit zijn een paar regels, er zijn 

er nog meer. Het is belangrijk dat je je netjes ge-

draagt, dat is het prettigst voor jezelf en ook voor 

andere.

Het Connect College is de leukste school van het 

land!

Lieke op het Veld, BB1a
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Een veilige school
Toen ik voor een school moest kiezen vond ik het allerbelangrijkste dat ik me veilig voelde, want je wilt 

natuurlijk dat je je fijn voelt op school. In dit artikel beschrijf ik waarom ik voor deze school heb gekozen 

en waarom dat deze keuze de goede keuze was.

Toezicht binnen en buiten 

Er staan in de pauze altijd een aantal mensen die 

toezicht houden binnen en buiten. Dat kunnen 

conciërges en/of docenten zijn. Daar kan je ook 

altijd dingen aan vragen bijvoorbeeld: dat je pasje 

van je kluisje nog in je kluisje ligt en het kluisje hebt 

dichtgedaan. Of je maakt een praatje. Dat doe ik 

altijd. Ik heb eigenlijk nog nooit bij ons op school iets 

zien escaleren.

 

De conciërges hebben nu een belangrijke rol op 

school,want De conciërges kunnen je altijd helpen 

als je je fiets het begeeft of als je je pasje van je 

kluisje kwijt bent. Op mijn vorige school hadden we 

maar één conciërge maar, op deze school zie je ze 

overal je kunt ze herkennen aan hun Connect colle-

ge kleding. Ik vind de conciërge aardig en ze doen 

goed hun best. Ik heb zo vaak hoi gezegd tegen de 

conciërges dat ze nu opgezocht hebben hoe ik heet, 

dus op een dag zeiden ze ‘hoi Madelief’.

Onze school wordt goed onderhouden, omdat een 

lamp altijd meteen vervangen wordt als die aan ver-

vanging toe is. Op mijn vorige school viel wel vaker 

de stroom uit of er waren veel lampen kapot hier op 

deze school gebeurd dat niet. Ik was een keer op 

kamp met een aantal Kinderen en je raad het al de 

stroom viel uit iedereen was in paniek want, het was 

11.00. Natuurlijk bots ik weer tegen een muur op en 

val over een tas. Kort samengevat de leukste avond 

van mijn leven.

De sfeer onder de kinderen 

Er is een goede sfeer onder de leerlingen en docen-

ten er zijn geen gevechten, vernielingen of brand-

stichting. Dat was voor mij het  allerbelangrijkste om 

te weten toen ik voor een school moest kiezen.

Ik vind dat Connect College goed hun best doet om 

de leerlingen zo veilig mogelijk les te geven. 

Madelief Reijnen, KB1a

Nieuwe school, nieuwe vrienden
Begin schooljaar was het best spannend, vond ik zelf dan. Het is veel groter dan de basisschool en je 

moet in het begin echt even de weg zoeken naar je klaslokaal, ik ben ook wel eens het foute lokaal 

ingelopen. Je leert ook mensen uit andere klassen kennen, met hun spreek je vaker af via de telefoon. 

Je krijgt veel huiswerk op je laptop, dat heb ik meestal ik weet niet hoe het is met andere niveaus (ik 

doe kader). Nu ga ik uitleg geven over de middelbare school.

Grotere school.

 De school is veel groter dan je basisschool, want je 

hebt 2 delen: je hebt de vmbo-kant en een havo/

vwo-kant. In rood (vmbo) zijn meer praktijklessen in 

grijs (havo/vwo) is precies het tegenovergestelde. 

Je hebt in rood en grijs les, het wisselt af. Maakt niet 

uit welk niveau je hebt je hebt aan allebei de kanten 

les. In het begin moest ik heel erg wennen aan het 

wisselen van het lokaal, maar daar wen je wel snel 

aan. Aan het eind van het jaar loop je gewoon naar 

de klas toe want je gaat je heel rooster op gegeven 

moment uit je hoofd leren.

Vrienden uit andere klassen. 

Je leert mensen kennen uit andere klassen. In het 

begin van het jaar ben je heel erg bezig met je 

eigen klas maar als je er al wat langer zit zul je zien 

dat je ook mensen uit andere klassen leert kennen, 

want in het begin was ik bezig met mensen uit me 

eigen klas. Later in het jaar ga je ook met andere 

mensen van andere klassen om. Het is ook wel fijn 

want stel je voor dat je geen goede band hebt met 

mensen uit je eigen klas, dan heb je altijd nog men-

sen uit andere klassen. Op een gegeven moment ga 

je je draai wel vinden hier op school. 

Huiswerk digitaal. 

Je krijgt veel meer huiswerk op je Chromebook. 

Begin schooljaar kreeg iedereen een Chromebook. 

Want je doet hier bijna alles op je Chromebook bijna 

niks meer op papier of in boeken, alleen bij wiskun-

de werk je in een boek. Of bij praktijklessen werk 

je ook niet op je laptop maar je krijgt ook bijna al 

je huiswerk op je Chromebook. Je gaat ook later in 

het jaar presentaties maken op je laptop, later ga je 

ook een artikel maken en een boekendoos. Je doet 

eigenlijk alles met je laptop je kan er ook dingen op 

downloaden als je wilt.

Oude vrienden na school.

Je spreekt nog wel veel af met vrienden na school. In 

het begin sprak ik heel vaak af met kinderen van mijn 

oude school. Maar nu steeds minder, want iedereen 

heeft andere vrienden en andere tijden uit. In het 

begin vond ik het heel erg wennen dat we allemaal 

andere tijden uit hadden, maar een vriendin en ik 

zijn allebei naar een andere school gegaan maar we 

spreken nog wel af maar wel minder dan eerst omdat 

we nu eerst moeten kijken welke dag we rond dezelf-

de tijd uit hebben. Maar je spreekt nu vaker af in het 

weekend dan doordeweeks. 

Einde schooljaar. 

Het is nu eind schooljaar en het gaat allemaal heel 

makkelijk. De tijd gaat heel snel en de lessen gaan 

snel voorbij. Ik ben nu zelf wel gewend aan dat wis-

selen van lokaal, in het begin was het best moeilijk 

om het goede lokaal te zoeken maar nu loop je daar 

ook gewoon heen. Je hebt nu meer vrienden dan op 

de basisschool want je leert ook veel meer mensen 

kennen uit andere klassen. Dat huiswerk op de lap-

top was ik al gewend want dat deden we ook op de 

basisschool. Maar ik heb wel nog veel contact met 

mensen van mijn oude klas, want die zie ik soms in 

het dorp en dan praat je even met hun of je spreekt 

soms ook met hen af wanneer je dezelfde tijd uit 

hebt. 

Imke Smeets, KB1a
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De middelbare school
Hoe gaat dan nou op de middelbare school? Is het moeilijk? Wat verandert er allemaal?  In dit artikel 

staat alles wat je moet weten over de brugklas. Wat er veranderd en wat er hetzelfde blijft.  

Oude vrienden na school 

Na school spreek ik nog altijd af met oude vrienden. 

Dit doe ik meestal in de weekenden en vakanties. 

Met Fleur sprak ik af in het weekend, we gingen toen 

naar de stad. We hadden het heel leuk samen en 

we spreken nog vaker af. Je kunt ook na school met 

iemand afspreken. Ik ga bijvoorbeeld vrijdag met 

Alesha afspreken na school.  

Een chromebook

Op de middelbare krijg je een chromebook. Hier-

op die je bijna alles. Ik ben wel eens vaker mijn 

chromebook vergeten en toen kon ik bijna niks. Op 

je chromebook doe je ook het meeste huiswerk ma-

ken. Je gebruikt je chromebook ook tijdens de les, je 

gebruikt hem eigenlijk in alle lessen behalve wiskun-

de. Met wiskunde werk je nog gewoon in een boek. 

Je moet ook zorgen dat je je chromebook iedere 

dag opgeladen bij je hebt want als je hem niet bij je 

hebt of hij is leeg dan krijg je een melding. Je hebt je 

chromebook ook nodig als je bijv. corona hebt of ie-

mand in jouw huishouden dan moet je thuis blijven. 

Dan ga je via je chromebook in de meet. Dan kun je 

online meedoen met de les. 

Nieuwe vrienden

Je gaat nieuwe vrienden maken. Ik heb ook veel 

vrienden gemaakt over de hele school. Ook uit 

andere klassen. Ik heb ook een nichtje op school 

waar ik een hele goede band mee heb. In haar klas 

heb ik ook vrienden en Vriendinnen. In de pauze ga 

ik meestal naar mijn nicht of vrienden uit andere 

klassen. Als we in de klas zijn doe ik het meeste met 

de vriendinnen uit de klas. Helaas zijn mijn beste 

vriendinnen van de basisschool naar een andere 

school gegaan. Maar ik heb het nog altijd leuk en ik 

spreek gewoon nog eens vaker met ze af.

Huiswerk op de middelbare is verschillend van de 

basisschool. Ik moest wel even wennen omdat ik 

dacht dat ik veel huiswerk kreeg maar dat viel best 

wel mee. Ik had alleen maar wiskunde huiswerk en 

heel soms nog wat anders. Wiskunde maak ik in mijn 

boek, de rest is meestal op de chromebook. Huis-

werk verschilt van niveau. Als je kader of basis hebt 

heb je niet veel huiswerk, heb je havo of vwo? Dan 

heb je wel wat meer huiswerk. Je besteed dan ook 

minimaal 1,5 uurtje aan je huiswerk. Op de lagere 

niveaus een half uurtje. Op sommige scholen heb je 

ook geen huiswerk. Maar dan zit je meestal wel wat 

langer op school.

Femke van Kempen, KB1a
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Naar het Connect College
De middelbare school is heel leuk, maar in het begin ook spannend omdat je er nog niet 

veel mensen kent en de weg nog niet weet. Ook is veel anders dan op de basisschool.

Vrienden maken

Op school was aan het begin van het schooljaar een 

kennismakingsdag. Daar kun je je klasgenoten leren 

kennen en vrienden maken. De eerste dag moesten 

we bij een tafel een briefje halen in een bepaalde 

kleur. Die kleur liet zien in welke klas je kwam. De 

coach riep iedereen met dezelfde kleur bij elkaar. 

Toen gingen we aan een tafel zitten en moesten 

we ons voorstellen. Daarna gingen we in verschil-

lende lokalen kennismakingsspellen doen. Na de 

voorsteldag gingen we meteen met de hele klas 

naar McDonalds en we hebben daar iets gedronken 

en gegeten. Zo leer je iedereen kennen en maak 

je vrienden. Het was gezellig dat we dit als klas 

meteen deden, want de andere kinderen gingen 

allemaal meteen naar huis.

Huiswerk

Er is soms meer huiswerk dan op de basisschool en 

je huiswerk komt in Magister te staan. Dat is een 

app waarin leraren huiswerk en proefwerken zetten. 

Huiswerk krijg je meestal voor de volgende dag op. 

Als je het huiswerk niet bij je hebt dan krijg je of een 

melding, of de leraar spaart je. Proefwerken krijg je 

meestal voor  een week of 2 later op. Het is je eigen 

verantwoordelijkheid om te leren. Als je in de lessen 

goed oplet en je taken op tijd maakt, hoef je thuis 

niet zoveel huiswerk meer te maken.

Lokalen

Er heel veel lokalen op school en voor iedere les loop 

je naar een ander lokaal.  In het begin is het lastig de 

weg te vinden, maar na 2 weken gaat dat goed.

Meestal loop je samen met klasgenoten naar de 

volgende les. 

Pauze

In de buurt van school ligt de Nettorama, daar gaan 

na school veel leerlingen heen om drinken en lekkers 

te kopen. Het is daar goedkoper dan op school. Ei-

genlijk mogen we er tijdens schooltijd niet heen maar 

soms doen we dat stiekem… Als je betrapt wordt 

dan moet je nablijven. Op school is ook een aula met 

snoepautomaten en er is een break waar je broodjes 

kunt kopen.

De middelbare school is leuker omdat je meer vrij-

heid hebt dan op de basisschool. Je hebt elke dag 

andere lestijden en als je vroeg uit bent kun je nog 

wat leuks gaan doen.

Robin Breikers, KB1a

Over het Connect College
Hallo ik ben Amy Starmans en ik ben 14 jaar oud. Mijn hobby´s zijn: dansen, tekenen, sportief bezig zijn 

en leuke dingetjes doen met vrienden en vriendinnen. Vorig jaar zat ik op de basisschool Sint-Hubertus in 

Herten. Ik wil jullie wat gaan vertellen over de middelbare school waar ik naar toe ga, het Connect

College…

Vakken en leraren

Op de middelbare school zijn er vakken die wel wat 

lijken op die van de basisschool, maar toch blijven ze 

anders. we hebben bijvoorbeeld wiskunde in plaats 

van rekenen of Nederlands in plaats van spelling. 

Ook heb je voor elke les een andere docent, dat is 

iemand die les geeft over een bepaald vak. Dus voor 

Engels heb je meneer Staaks en voor Mens en Maat-

schappij mevrouw Montforts. Iedere klas heeft een 

mentor/coach, hij of zij is altijd bezig met jouw klas, 

het is eigenlijk een vertrouwenspersoon die tegelij-

kertijd wel les moet geven. Mijn mentor is bijvoor-

beeld onze docent Engels, meneer Staaks. 

Vrienden en vriendinnen

Als je naar de middelbare school gaat is dat natuur-

lijk wel spannend voor sommigen, dat had ik zelf 

ook. Als je dan voor het eerst die school instapt is 

alles echt enorm groot en je moet als James Bond 

door de gangen op zoek naar het klaslokaal, maar 

na een week snap je wel waar je moet zijn. Het is 

erg slim om meteen vrienden en vriendinnetjes te 

maken. Zij kunnen je dan ook helpen en het blijft 

dan altijd wel gezellig. Ik heb veel vriendinnetjes 

gemaakt, bijvoorbeeld: Eva, Eline, Joëlle, Indy, Senna, 

Daria, Dana en nog veel meer, ook buiten mijn klas, 

maar ja, dat worden er wel erg veel om te benoe-

men.

 

Manieren van lesgeven en huiswerk.

De leraren helpen je erg goed, stel je zou wat niet 

snappen staan ze meteen voor je klaar. Ook is het 

huiswerk wel veel meer als dat wat je op de basis-

school kreeg, maar daar wen je wel aan als je goed 

je best doet. Ik heb nu bijvoorbeeld kwt+. Als je hele 

hoge punten haalt en het niveau eigenlijk te makke-

lijk vindt, kun je dus kwt + volgen. Als je daarbij goed 

je best doet kun je een niveau hoger.

Amy Starmans, KB1b
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Kiezen voor de middelbare
Ik ben Indy Kunne, ik ben 14 jaar oud en mijn hobby´s zijn: dansen, turnen, scouting en bezig zijn met 

vrienden en vriendinnen. Ik zit in klas KB1B op het Connect College Echt. Vorig jaar zat ik op basisschool 

‘t Keuningshöfke. In dit artikel vertel ik jullie over de school om jullie te helpen met het maken van jullie 

keuze voor een middelbare school…

Vakken & leraren

Hier op school krijg je voor elk vak een andere leraar. 

Met drama heb ik bijvoorbeeld mevrouw Lauven-

berg. Het lokaal is super groot, want je hebt genoeg 

plek nodig om je dramavoorstelling te presenteren. 

Voor wetenschap en techniek heb ik meneer De 

Werdt. In dat lokaal heb je veel gereedschap. Voor 

wiskunde heb ik mevrouw Kessels, aan dat lokaal is 

eigenlijk niks speciaals, je zit en leert.

Je hebt ook coachuur, keuzewerktijd en talenttijd. 

In het coachuur kun je met je coach praten over 

dingen die goed of slecht gaan. Een coach is ie-

mand die bezig is met jou en jouw klas. Mijn coach 

is mevrouw Montforts, ze is ook nog eens mijn leraar 

voor het vak mens en maatschappij.

Keuzewerktijd is dat je twee lesuren twee vakken 

moet uitkiezen die je nog moeilijk vindt. Je komt 

daar ook bij kinderen uit andere klassen, die ook 

hetzelfde vak hebben gekozen. Talenttijd is dat je 

iets mag kiezen wat jij leuk vindt, zoals: koken, bal-

sport, mode en nog veel meer. Dat doe je dan zes 

weken lang en na zes weken kun je weer iets nieuws 

kiezen.

 

Vrienden & Vriendinnen

Als je hier nieuw bent, ken je bijna niemand. Ik 

kende alleen Thierry, maar na een paar dagen had 

ik al vrij snel vrienden gemaakt zoals: Ravi, Senna, 

Fender, Amy en nog meer. Ik ben ook bevriend 

geraakt met vrienden van vrienden, zoals met Lara 

en Doortje die ik ken door Lindsay. Je hoeft je geen 

zorgen te maken over het vinden van vrienden, het 

lukt vrij snel. Natuurlijk is het spannend, dat vond ik 

ook, maar je moet gewoon naar iemand toestap-

pen, want hij/zij vindt het net zo spannend.

 

Manier van lesgeven & Huiswerk

Op de middelbare school krijg je wat meer huis-

werk, maar bij sommige vakken krijg je bijna geen 

huiswerk, zoals: wetenschap en techniek en beeld en 

vorming. Dat zijn vakken waar je in het lokaal bezig 

bent en niet thuis. Met wiskunde en biologie krijg je 

helaas wat meer huiswerk. Je hebt ook zeker vakken 

en docenten die je wat minder vindt. Ik vind drama 

super leuk! Het is een van mijn favoriete vakken, want 

dan mag je je helemaal uitleven met expressies, 

handen en bewegingen. Biologie vind ik niet zo leuk, 

omdat ik dan meer bezig ben op de laptop en dat 

vind ik niet zo fijn, want ik ben liever met mijn han-

den bezig. Mijn favoriete docent is meneer De Werdt, 

omdat hij grapjes tussendoor maakt en super chill is.

 

Vrije tijd op school

Als je pauze hebt vliegt de tijd. In de pauze kun je 

naar de Break gaan om een broodje te halen. De 

eerste keer pauze hebben, was best eng, omdat alle 

leerlingen van school er zijn. Trek je er maar niks van 

aan, want iedereen doet gewoon zijn eigen ding. Je 

hebt twee pauzes, de kleine pauze duurt 20 minu-

ten en de grote pauze 30 minuten. Als je 30-minu-

ten-rooster hebt duren beide pauzes 30 minuten. 

30-min-rooster is dat al je lessen voor de dag 30 mi-

nuten duren. Dat is echt heel fijn want dan ben je ook 

sneller klaar met school. Soms heb je een les uitval, 

dan gaat de les niet door. Dat kan je zien op de web-

site. Als je eerste les uitvalt, mag je nog thuisblijven 

of er staat dat je alsnog naar het lokaal moet komen, 

omdat er een invaldocent komt. Als je midden op de 

dag uitval hebt kan je in de aula wachten of er staat 

dat je naar het lokaal moet komen.

 

Nou, ik hoop dat ik jullie heb kunnen helpen met het 

maken van jullie keuze voor een school. Nog veel suc-

ces en tot snel. Groetjes Indy!

Indy Kunne, KB1b

Hoe is het Connect College
Hoi ik ben Eva Stassen en ik ben 13 jaar oud. Mijn hobby’s: zijn dansen, voetballen, handballen en sportief 

bezig zijn. Vorig jaar zat ik ook op de school  SBO de Horst. Ik ga jullie informeren en laten weten, hoe het 

is op het Connect College.

Vakken en leraren.

Voor ieder vak heb je een andere docent. Bijvoor-

beeld voor wiskunde hebben we mevrouw Kessels, 

bij Nederlands/spelling mevrouw Mom en bij mens 

en maatschappij/geschiedenis mevrouw Montforts. 

We hebben ook mentoren, mijn mentor is meneer 

Staaks.  Een mentor is een persoon die je kan ver-

trouwen dus als er iets met je is of je wilt gewoon 

wat tegen hem of haar zeggen dan kan dat altijd. 

Een mentor geeft ook meteen les, dus een mentor 

geeft ook vakken.

 

Vrienden en vriendinnen.

Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt, bijvoorbeeld 

Amy, Indy en Eline. Je maakt best snel nieuwe 

vrienden, althans ik. In het begin van de middelbare 

school is het natuurlijk best spannend, maar je went 

best snel. Je leert ook mensen via via weer kennen 

dat is handig voor in de pauze, zodat je altijd iemand 

hebt om naast te zitten en dat is leuk natuurlijk.

 

Manieren van lesgeven en huiswerk.

Het lesgeven wordt best goed gedaan. Je moet er 

wel van houden dat je op een laptop werkt. Daar-

door heb je wel minder boeken, dus een mindere 

zware tas. Huiswerk doe je dus in het algemeen ook 

op je laptop, het huiswerk op Kader valt mee. Ik zit 

nu in KB1B en heb ook vaak dagen dat ik geen huis-

werk heb, dat is ook fijn.

 

Pauze/ tussenuren 

Ik vind de pauzes best leuk. Op de basisschool ga je 

in de pauze buiten spelen, dat is hier anders. Meestal 

ga je gewoon ergens zitten en je eet je eten, of wat 

ik ook wel eens doe, is rondjes lopen met vrienden. 

Tussenuren heb je ook, dat is dat je tussen twee 

lessen door een uurtje niets hebt, oftewel uitval. Met 

uitval mag je soms in de aula blijven, het kan ook 

voorkomen dat je naar het studiehuis mag, daar 

maak je dan je huiswerk of kun je even leren.

 

Ik hoop dat ik jullie genoeg geïnformeerd heb over 

het Connect College. Veel succes met het maken van 

de keuze voor een nieuwe school. 

Eva Stassen, KB1b



Meer informatie?
www.10-14onderwijs.nl


