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Een nieuwe school 

Naar de brugklas 

Ben jij al klaar voor de brugklas? De tweelingbroers Bas en Sab bereiden je voor op de middelbare 

school. 

BaS-SaaaB!! 

Mijn naam is Bas. En dit is mijn tweelingbroer.... Sab. 

Nog een paar weekjes en dan gaan een aantal van jullie naar de brugklas. Vet spannend! Nieuw 

gebouw, een zware tas, nieuwe vrienden en een heleboel woordjes stampen! Wij gaan je alles 

vertellen over de middelbare school, zodat je goed voorbereid bent. Omdat naar een nieuwe school 

gaan wennen is.  

Een klein gebouw, 1 klas en maar 1 juf of meester. Die tijd is straks echt voorbij! Je nieuwe school is 

helemaal anders.  

Elk vak heeft zijn eigen docent. Ik ben meneer van de Vriens en ik geef Latijn. Ik ben mevrouw 

Dijkzuil en ik geef Nederlands. Hoi, ik ben mevrouw Veerkamp en ik geef drama, maar nou ervandoor. 

Ik ga weer verder met de les. Tsja hoor! 

En elk nieuw lesuur moet je naar een andere lokaal lopen. Dikke kans dat je gaat verdwalen dus!  

Verdwalen, echt niet. Je neemt toch gewoon een plattegrondje mee! 

Ja hoor, vet suf, een plattegrond kan echt niet!  

En wie zijn jullie? 

Hallo allemaal! Dit is klas 1p uit Culemborg.  

He, en hoe vond je het in het begin? 

Ik moest heel vaak op mijn rooster kijken want ik wist vaak niet waar ik les had enzo. En dat vond ik 

best wel lastig, want ik kende hier nog helemaal niets.  

In de auto zat ik helemaal te trillen. Ik was heel erg zenuwachtig. Maar als je gewoon jezelf blijft dan 

ontspan je wel en dan is het gewoon gezellig. 

Ja, ik moet wel leuke kleren aan en een goede eerste indruk maken.  
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Goed, de meeste middelbare scholen hebben ook kluisjes. En die kunnen heel goed van pas komen! 

Ja, want met al die vakken is je tas echt veel te zwaar! 

Ik heb een schoudertas en als je die constant op een schouder hangt, dan begint het wel zeer te 

doen.  

Ja, je krijgt er wel sterke spieren van als je het draagt. Poeh hee.  

Wist je dat op de middelbare school een bel hebt? (TRING) Je les is afgelopen en op naar de volgende 

les. Wist je dat het ook weer heel handig is elk uur een andere leraar en lokaal?  

Op de basisschool moet je het met 1 leraar doen en op de middelbare school heb je maar 1 uur, en 1 

uur ja dat kan ik dan nog wel even volhouden.  

Oké! 


