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De Brugklas
Waar de leerlingen van groep 8 ook heengaan na de basisschool, ze gaan allemaal naar
de brugklas. Ze verlaten hun vertrouwde groep en hun vertrouwde school. Daarvoor in de
plaats komt er veel nieuws op ze af. De een zal er met plezier naar uitkijken, de ander vol
spanning. En de meesten waarschijnlijk van allebei wat.
Hieronder vind je een aantal ideeën waarmee je je leerlingen kunt voorbereiden op de
belangrijke periode die voor hen aanbreekt.

Brugkidz
Lees dit toneelleesboek over de brugklas met de hele groep.
Haal de kinderen die een rol hebben voor de klas en laat ze voorlezen / acteren.
Rouleer regelmatig, zodat zoveel mogelijk leerlingen aan de beurt komen.
Om de verschillen en overeenkomsten tussen basisschool en brugklas te bespreken,
kun je onderstaande Waar of niet? als kapstok gebruiken. Bespreek de antwoorden
klassikaal en leg uit hoe het wel of niet zit.
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1

In de brugklas moet je altijd de tas van de leraar dragen.

£
£

Waar
Niet waar

2

In de brugklas krijg je voor bijna elk vak een andere leraar.

£
£

Waar
Niet waar

3

Brugmuggen zijn insecten die je bij Biologie moet ontleden.

£
£

Waar
Niet waar

4

Brugklassers zijn de jongste leerlingen op de nieuwe school.

£
£

Waar
Niet waar

5

Elke les wordt in een ander lokaal gegeven.

£
£

Waar
Niet waar
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6

Je moet altijd de hele dag al je boeken meesjouwen.

£
£

Waar
Niet waar

7

In de brugklas heb je geen pauzes meer.

£
£

Waar
Niet waar

8

In de brugklas leer je een andere taal.

£
£

Waar
Niet waar

9

Huiswerk hoef je niet te maken, maar het mag wel.

£
£

Waar
Niet waar

10 Een mentor is de oudste leerlingen van de klas.

£
£

Waar
Niet waar

Welkom, nieuwe brugklassers!
Laat dit stripboek in de klas rouleren en bespreek naar aanleiding hiervan welke nieuwe
vakken je in de brugklas kunt krijgen.
Op de nieuwe school van Loe en Jim krijgen ze het nieuwe vak Frans.
Laat je leerlingen in deze strip opzoeken welke Franse woorden wij ook in het Nederlands
kennen (p 13, de woorden die Jim op het bord schrijft). Kunnen ze er nog meer bedenken?
Kennen ze ook Nederlandse woorden die uit het Engels komen?
Op deze manier kun je de kinderen laten zien dat ze al best wat van andere talen weten.

Wie wil er nou geen violist worden?
Laat dit stripboek in de klas rouleren. Bespreek waarom je wel of niet voor een bepaalde
school gaat kiezen.
Indra en Suus zijn op zoek naar een middelbare school.
Ze veranderen nogal eens van idee. Hoe zou dat toch komen?
Doen jouw leerlingen het ook op die manier? Of weten ze een betere?

Schoolboeken
Vaak worden boeken van school gehuurd. Aan het eind van het schooljaar moeten ze netjes
ingeleverd worden. Daarom is het handig de boeken te kaften. Ga met elkaar boeken van de
schoolbieb kaften om deze kunst onder de knie te krijgen.
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Om met je leerlingen in gesprek te raken over de emotionele kant van de overstap
van groep 8 naar de brugklas, kun je onderstaand spel met ze spelen.
Dit heb je nodig
• Groep 8.
• 2 dobbelstenen.
• Onderstaande vragen. Maak een kopie en knip de kaartjes uit. Zet het nummer op de achterkant.
Leg de kaartjes uitgespreid met het nummer naar boven neer.

Zo speel je dit spel
Laat de leerlingen om de beurt met de dobbelstenen gooien. Gooit iemand bijvoorbeeld 8, dan moet hij of zij vraag 8
hardop beantwoorden. Daarna wordt het kaartje weer terug gelegd.
Het antwoord kan aanleiding zijn tot discussie in de klas of tot wat meer uitleg over de gang van zaken in de brugklas.

1.
Wat lijkt je leuk aan je nieuwe school?

2.
Zie je ergens tegenop bij je nieuwe school?

3.
Denk je dat je gepest zult worden?

4.
Denk je dat je anderen gaat pesten?

5.
Gaan er meer kinderen uit je klas naar de
nieuwe school? Hoe vind je dat?

6.
Wil je graag nieuwe vrienden maken
of hoeft dat niet voor jou?
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7.
Welke vakken lijken jou heel erg leuk
in de brugklas?

8.
Zijn er vakken waarvan je denkt
dat je het niet kunt?

9.
Hoe ga je naar de nieuwe school toe?
Fiets, bus, lopen of anders? Hoe vind je dat?

10.
Ben je van plan om een brave leerling te worden,
een vervelende klier of er iets tussenin?

11.
Wat doe je als je een leraar niet mag?

12.
Wat of wie van de basisschool ga je missen?
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