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Welkom op
Lariks!

Beste brugklasser,
Het is nogal wat om van de oudste en meest ervaren leerling van de
basisschool binnen te komen op een nieuwe school. Je bent nu opeens
weer de jongste en alles wat hier gebeurt is nieuw voor je. Wij helpen
je graag om je snel thuis te voelen bij ons! In dit boekje vind je tips en
trucs die we samen met leerlingen, die al eerder in de brugklas zaten,
verzameld hebben. We helpen je zo om van het eerste jaar een geweldig
jaar te maken!
In dit boekje staan al wat foto’s, maar er is ook ruimte voor jouw eigen
foto’s. In de loop van het schooljaar maken we een klassenfoto die je kunt
bestellen en in dit boekje kunt plakken.
We heten je van harte welkom op Christelijke Scholengemeenschap
Vincent van Gogh en we wensen je hier een hele fijne tijd!
Namens de leerlingen en docenten van Lariks,
Koos Nieuwland
locatiedirecteur a.i.
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Plak hier een pasfoto
of teken jezelf!

Mijn naam is
Ik woon in
Ik ben jarig op
Mijn oude basisschool is
In mijn nieuwe klas zitten deze kinderen die ik al ken van de basisschool

Dit lijkt mij een leuk vak

DIT

BEN
IK!

Dit lijkt mij een moeilijk vak
Mijn hobby’s zijn
Ik zit in klas
Mijn mentor heet
Op Lariks moet ik vast wennen aan

Dit lijkt mij leuk op Lariks
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WIE WAS
VINCENT
VAN GOGH?
Eigenlijk was Vincent van Gogh een beetje een rare kwast.
Op school deed hij niet heel erg zijn best. Hij heeft dan ook
heel wat scholen van binnen gezien maar er nooit eentje
afgemaakt. Nu is hij wereldberoemd en kent iedereen
zijn schilderijen. Toen hij nog leefde heeft hij maar één
schilderij verkocht omdat niemand het echt mooi vond
wat hij schilderde. Pas later bleek dat Vincent van Gogh
een van de belangrijkste schilders van de moderne kunst
zou worden. Vroeger kreeg hij met moeite een flesje wijn
of een zak aardappels voor zijn schilderijen, nu betalen
musea met gemak miljoenen euro’s voor zijn werk.
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CS Vincent van Gogh is een Christelijke scholengemeen
schap voor opleidingen van vmbo tot en met gymnasium.
Op onze locatie Salland kun je terecht voor vmbo en de
mavo/havo-klas. Als je havo, atheneum of gymnasium
wilt doen, kun je naar Lariks. Daar kun je ook tweetalig
onderwijs volgen. Dan krijg je een groot deel van de lessen
in het Engels. In Beilen is een locatie waar leerlingen uit de
regio vmbo of onderbouw havo en vwo kunnen doen.

Op onze school vinden we respect voor elkaar en
onze omgeving erg belangrijk. Je merkt dat aan hoe
leerlingen en personeel met elkaar omgaan en aan de
projecten waaraan we werken. We doen dat in een veilig
leerklimaat waarbij we geloven in een respectvolle en
eerlijke behandeling van iedereen. We steunen je in jouw
ontwikkeling en geven je het vertrouwen in jezelf dat je
nodig hebt voor je toekomst!

Tips & Trucs voor brugklassers | 7

atlas
huiswerk

sch

Zoek het juiste woord bij de zinnen
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Elk uur zit je in een ander

.

De
Je krijgt een eigen

repetitie
boeken

WAT EEN
VERSCHIL!

De juf heet hier mevrouw en de meester noem je

Elke dag krijg je

aula

meneer

Op de basisschool had je vaste

heten hier anders.
om je spullen in op te bergen.
en moet je je goed voorbereiden.
, hier niet.

Tussen de middag eet je met z’n allen in de

.

Bijna elke week krijg je wel een SO* of een

.

Je neemt elke dag je
Gelukkig mag je je woordenboeken en

mee van huis naar school.
thuislaten.

Dat is wel wennen, zo’n nieuwe school.
Echt bijna alles is hier anders dan op de basisschool.
Hiernaast lees je waar leerlingen die eerder in de brugklas zaten even aan
moesten wennen. Wat vind jij een groot verschil tussen de basisschool en
de brugklas?

*schriftelijke overhoring
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12 TIPS VOOR
DE EERSTE
SCHOOLDAG
Leerlingen van Lariks helpen je graag op weg. Ze hebben de
volgende tips voor jou om de eerste schooldag goed door te
komen!

2

4

1
Oefen de weg
naar Lariks

Trek je leukste
kleren aan,
dan voel je je
het lekkerst

5
Neem een lekker
broodje en wat
drinken mee

Kies een
stevige rugzak

3
Gebruik
een agenda

waarin je de hele week op
twee pagina’s kan zien

6

Kies een
herkenningspunt

bijvoorbeeld een lantaarnpaal,
als je je fiets in de rekken zet.
Dan kan je ‘m aan het einde van
de dag makkelijk terug vinden!
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7

Kruip op tijd in bed,
zodat je fit bent op
de eerste schooldag

8

Maak veel lol
maar wees ook
serieus als het moet

Wees jezelf,
zo maak je veel
vrienden!

10

11

In het begin is
Lariks een groot
gebouw, maar
het wordt steeds
kleiner

9
Het is voor alle
brugklassers
nieuw
dus iedereen is een
beetje zenuwachtig

12

Kaft je boeken
met mooi
kaftpapier
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Vul hieronder de namen van de docenten in van wie je les hebt.
vak

afkorting

tto

naam van docent

Nederlands

NE				

Engels

EN				

Frans

FA		

Godsdienst

GD				

Wiskunde

WI				

Handvaardigheid

HV				

Tekenen

TE				

ICT

ICT				

Lichamelijke opvoeding

LO				

Mens en Natuur

M&N				

Geschiedenis

GS				

Aardrijkskunde

AK				

Muziek

MU				

Mentoruur

MEN				

afkorting

		

		

WIE GEEFT
WELK VAK?
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VIP’S

De heer Oldem
a
mevrouw Don n en
,
leerlingcoördin
atoren

Als je net in de brugklas zit, leer je in korte tijd
heel veel nieuwe mensen kennen. Je zit in de
klas bij kinderen die van andere basisscholen
komen en je hebt op één dag les van
verschillende docenten. In het gebouw
kom je naast heel veel leerlingen, ook
hele belangrijke personen ofwel VIP’s
tegen. We hebben de echte VIP’s
voor je op een rijtje gezet, zodat
je weet waar je terecht kan als
je een pleister nodig hebt, een
coördinator wilt spreken of
iets wilt overleggen met de
teamleider.
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De heer Nieuwland,
locatiedirecteur van Lariks
De heer Nieuwland is directeur van de
locatie Lariks. Zijn werkkamer vind je
op de eerste verdieping en als hij geen
belangrijke gesprekken voert, is zijn
kamerdeur altijd open. Maak gerust een
praatje met hem, dat vindt hij gezellig!
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JIJ EN
JE KLAS

Mevrouw Venema en
mevrouw Sikkema,
medewerksters servicepunt
Als je naar school belt, krijg je eerst een
medewerkster van het servicepunt aan
de telefoon. De medewerksters van het
servicepunt zitten bij de informatiebalie
en ze helpen je graag verder als je
algemene vragen hebt. Soms worden er
belangrijke mededelingen omgeroepen
op school. Ook dan hoor je een van de
dames van het servicepunt.

Op de foto sta je met klasgenoten, en ook je
mentor staat erop. De mentor helpt je het hele
jaar door met allerlei zaken. Als je vragen of
problemen hebt, kun je bij hem of haar terecht!

De heren Hessels, Terinathe,
Huisman en Witterland,
conciërges

Mevrouw Parera en
mevrouw Terinathe,
locatieassistentes
zijn
Mevrouw Parera en mevrouw Terinathe
op
allebei locatieassistente. Als je te laat
de
bij
en
meld
t
school komt, moet je je eers
rom
locatieassistente. Je vertelt daar waa
fje
brie
een
je
krijg
je te laat bent en dan
mee voor de docent.

Deze heren kom je meestal tegen in de
buurt van de kluisjes en de aula of in
de conciërgeloge. Als je je kluispasje
kwijt of vergeten bent (beter van niet!),
dan kunnen de conciërges je kluisje
openmaken. Lekke band? De conciërge
helpt je verder!

De allerbelangrijkste persoon ben jij!
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GOED
PLANNEN!

JOUW
AGENDA
Iedereen heeft z’n eigen agenda waarin
huiswerk opgeschreven moet worden.
Om te zorgen dat je huiswerk op één regel past, korten we
vakken en de namen van docenten af (zie ook pagina 15).
Ook voor het leren, maken of lezen van het huiswerk
gebruiken we afkortingen. De meest gebruikte afkortingen
hebben we voor je op een rijtje gezet.

Wat moet ik doen?
leren
maken
lezen
hoofdstuk
paragraaf
schriftelijke overhoring
repetitie
opdracht

afkorting
L
M
lez
H
§
SO
rep
opdr

Het kan dus maar zo dat je het volgende in je agenda noteert:

Bi: lez H1, M opdr 2 t/m5
Ne: SO, L H2 & 3

Je agenda gebruik je natuurlijk niet alleen voor het
opschrijven van je huiswerk, ook je andere afspraken
en je sport noteer je daar in. Het is wel belangrijk dat je
goed overzicht houdt en dat je goed kan plannen, zodat je
voldoende tijd besteedt aan je huiswerk maar ook genoeg
tijd overhoudt voor andere leuke dingen. Als je een drukke
dag voor de boeg hebt, kan je een planning maken.

Ga als volgt te werk:
stap 1
stap 2
stap 3

Dit is de planning van
Wat moet ik doen voor school

Schrijf op wat je allemaal voor school moet doen;
repetities, werkstuk inleveren, huiswerk maken.
Schrijf op wat je nog meer gaat doen die dag; 		
sporten, naar een feestje, winkelen…
Maak een planning wat je wanneer gaat doen. 		
Daarvoor kan je het volgende schema gebruiken.

datum

1

hoeveel tijd

2

Wat moet ik nog meer doen		hoeveel tijd

Tips bij het noteren van je huiswerk:
• Zorg ervoor dat je het huiswerk altijd op dezelfde
•
•
•

manier in je agenda zet.
Noteer je huiswerk bij de juiste dag en datum.
Schrijf duidelijk op wat je voor welk vak moet doen.
Controleer in het leerlingvolgsysteem of je je
huiswerk goed hebt opgeschreven. Ook als je ziek
bent geweest, kan je in het leerlingvolgsysteem zien
wanneer je toetsen hebt. Je moet natuurlijk zelf goed
je agenda bijhouden!

Kun je teruglezen wat
hier staat

en wat je
huiswerk is?

		
		
		
Van zo laat tot zo laat
Wat ga ik doen
gedaan
				
ja
nee
				
				
ja
nee
				
ja
nee

3
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HUISWERK
MAKEN
DOE JE ZO!
Opdrachten maken
Lees de stof die bij de opdrachten hoort en
maak daarna de bijbehorende vragen.

Woordjes/zinnen leren
Het leren van woordjes en zinnen voor de vakken
Engels of Frans kan je op verschillende manieren
doen. Hiernaast leggen we drie manieren uit.

Schrijf

Samenvatting maken

en spreek

Lees eerst het hoofdstuk dat je moet leren goed door.
Bedenk daarna wat je al kan vertellen over de stof.
Pak dan pen en papier of ga achter je computer zitten
en maak aan de hand van het boek een samenvatting.
Daarin staan in elk geval de volgende onderdelen:

Schrijf de woorden en zinnen die je
moet leren op en spreek ze tegelijkertijd
hardop uit. Daarna kan je jezelf overhoren
of vragen of iemand anders dat doet
om te zien hoeveel je al kent.

•
•
•

Ordenen
De woorden en zinnen die bij elkaar horen
of iets met elkaar te maken hebben, zet je
bij elkaar. Op je computer of in je schrift
maak je kleine groepjes woorden/zinnen
die je daardoor beter kunt onthouden.

•
•

titel van het hoofdstuk;
de tussenkopjes;
samenvatting van de tekst waarin de
belangrijkste onderwerpen aan de orde komen;
belangrijke begrippen en de betekenis daarvan;
haal ook uit je werkboek de hoofdzaken en
gebruik ze bij het maken van je samenvatting.

Computer
Leer je woorden en zinnen via de
computer, bijvoorbeeld op
www.woordjesleren.nl of www.wrts.nl.
Op de site Tumult.nl vind je veel adviezen
voor leren en huiswerkmaken.

Jouw manier
Hoe maak jij je huiswerk? Ga je meteen aan de slag of
maak je eerst een planning? Zit je aan je bureau op je
kamer of gezellig in de woonkamer? Heb je daarbij de
radio of tv aan of leer je liever in alle rust? Jouw manier
van huiswerk maken heeft grote invloed op je prestaties.
Kies wat voor jou het beste werkt:
• Languit liggend op bed.
• Aan een opgeruimd bureau.
• In de woonkamer.
• In stilte.
• Als de tv aanstaat.
• Met muziek op mijn koptelefoon.
• Direct als ik uit school kom.
• Met mijn mobiele telefoon bij de hand.
• ’s Avonds na het eten.

Tips van ande
re
bij het leren v leerlingen
an woordjes
en zinnen:
• Begin een pa
ar dagen van te
voren met lere
n.
• Verdeel het
leerwerk in klei
ne stukjes
en leer iedere
dag een deel.
• Maak een lij
stje van woord
en/zinnen
die je vaak fout
doet of vergee
t.
• Blijf herhalen
, zo onthoud je
het 		
meeste!
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ZO MAAK
JE EEN
MINDMAP
stap 1

In een mindma
p
je informatie o kan
v
onderwerp op er een
een mooie
manier weerge
ven.
Gebruik hierbi
j veel kleuren
en vormen.
Dat onthouden
je hersenen na
melijk beter
dan saaie teks
ten.

Neem een wit tekenvel en leg dat horizontaal voor je neer.

stap 2
Noteer in het midden van het vel het hoofdonderwerp van de
tekst die je moet leren. Het hoofdonderwerp blijkt meestal
uit de titel van het hoofdstuk.

stap 3
In de kopjes van de paragrafen vind je de subonderwerpen
van het hoofdonderwerp. Noteer deze kleiner op het papier.
Je kan de mindmap zo groot of klein maken als je zelf wilt.

stap 4
Gebruik kleuren en tekeningetjes om alles nog beter te
kunnen onthouden.

stap 5
Als de mindmap klaar is, kun je deze ophangen op een plek
waar je vaak langsloopt. Elke keer als je erop kijkt, leer je
weer wat!
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REKENEN
EN LEZEN

Studyflow
De havoleerlin
gen oefenen vo
or
rekenen met he
t programma St
udyflow.
Voor vwo is er
rekenondersteu
ni
ng
als je moeite he
bt met rekene
n.

Rekenen

Lezen

Soms moet je hoofdrekenen en soms mag je bij
bepaalde opdrachten ook je rekenmachine gebruiken.
De docent zegt wanneer dat mag.

Als je leest en leert is het belangrijk dat je begrijpt
wat er staat; begrijpend lezen heet dat.
Vraag je bij teksten altijd af:
• Wat weet ik zelf al?
• Snap ik wat ik lees?
• Staan er moeilijke woorden in? Als dat
zo is, zoek ze dan op of vraag ze na.
• Wat is belangrijk in deze tekst?
Kijk verder ook goed naar de titel en de plaatjes.
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WAT JE VERDER
NOG MOET WETEN
Vakanties
en vrije dagen
Belangrijk om te noteren in je agenda:
de vakanties en vrije dagen. Je vindt een
vakantieplanning op de website en op
de koelkastkaart die je uitgereikt krijgt.

Huiswerkvrij

Te laat komen
Het kan een keer gebeuren dat je te laat bent.
Meld je dan bij de verzuimadministratie. Die
geeft je een briefje mee waarmee je alsnog de
les in mag.

Buspas/fietspas

Lestijden

Sommige leerlingen wonen een eind uit de
buurt van school. Ze komen dan met de bus.
Als de bus slechts 1 x in het uur rijdt, kan je
in aanmerking komen voor een buspasje. Met
deze pas kan je later in de les komen zonder
dat je daarvoor een briefje hoeft te halen.

De lestijden staan op de koelkastkaart
en in de digitale informatiebrochure op
onze website.

Liftsleutel

Laptop

Leerlingen die door een blessure niet kunnen
traplopen, krijgen tijdelijk een sleutel waarmee
ze gebruik kunnen maken van de lift.

In principe krijg je voor de dag direct na
de vakanties geen huiswerk.

Bij ons op school werk je met je eigen
laptop. Zorg dat je laptop is opgeladen
voordat je ‘m meeneemt naar school.

Kauwgom

Petten en jassen

Op de gang en in de klas mag je geen
kauwgom kauwen. Gooi dat dus voor de
les in de aula in een prullenbak.

In het lokaal zet je je pet af! Je jas neem je
niet mee het lokaal in, die bewaar je in je
kluisje.

Mobieltjes

Eten en drinken

Aan het begin van de les stop je je mobiel
in de telefoontas die in het lokaal hangt.

Eten en drinken doen we tijdens de pauze
in de aula en niet in de gangen en lokalen.

Kluisje

Brandalarm

Elke leerling kan een kluisje huren voor
z’n boeken, jas en andere spullen. Vergeet
aan het einde van de dag niet je boeken
mee naar huis te nemen. Huiswerk maken
zonder boeken lukt niet!

Als het brandalarm gaat, volg je de
instructies van je docent of het personeel
in de gang en aula op. Met je klas verzamel
je dan op het plein.
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Tussenuren

Verboden middelen

We proberen tussenuren zoveel mogelijk te
voorkomen. Soms lukt dat niet. Je blijft dan
op school. Je kan dan in de aula gaan zitten
of in de mediatheek met je klasgenoten en
vast huiswerk maken.

Alcohol, drugs, wapens en vuurwerk horen
niet op school! Als je toch verboden middelen
meeneemt naar school, worden je ouders
geïnformeerd en mogelijk wordt ook de politie
ingeschakeld.

Mediatheek

Leerlingenstatuut

In de mediatheek kan je boeken en dvd’s
lenen en als er computers vrij zijn kan je
daarop aan het werk.

In dit statuut staan de rechten en plichten
van de leerlingen. Je vindt het statuut op onze
website.

Computers

Schoolregels

Je mag gebruik maken van computers van
school, zolang je daarop met schoolzaken
bezig bent. Niet alle websites zijn vrij te
bezoeken en de systeembeheerder of de
docent kan meekijken met wat je op internet
doet.

Op de website staan ook de schoolregels.
We willen dat je je daar aan houdt. Zo blijft het
voor iedereen gezellig op Lariks!

Leerlingenraad
en klassenvertegenwoordigers
Elke klas kiest twee leerlingen die het hele
jaar klassenvertegenwoordiger zijn. Deze
klassenvertegenwoordigers bezoeken de
vergaderingen van de leerlingenraad. Zo
kunnen ze namens de klas belangrijke
onderwerpen bespreken met de directeur.
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BELANGRIJKE
WEBSITES
Via de website van school kan je ook inloggen
op de elektronische leeromgeving (elo). Hier vind
je opdrachten en informatie van verschillende
vakken. Je docent legt je precies uit hoe dit werkt.

Handige sites voor jou:
• Woordjes leren met:
• Over de brugklas:
• Hulp bij het huiswerk maken:

wrts.nl
hoeoverleefikdebrugklas.nl
tumult.nl

Handige sites voor je ouders:
mijnkindonline.nl
• Over veilig internet:
• Goedkope software:
slim.nl
• Dyslexie:
passendlezen.nl

Voor meer informatie over school,
kijk je op: csvincentvangogh.nl

Veel lesmethodes hebben een eigen site met tips om je te helpen
bij je huiswerk. De docent kan je daar meer over vertellen.
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Aantekeningen...
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#IK BEN VINCENT!

