Brugklasser op het Emelwerda College!
Ik ben Sofie van der Werff. Ik ben 12 jaar en zit in de klas 1HVS5 (klas 1, havo-vwo, sportklas
5). Ik heb dit geschreven om tips en mijn ervaringen te delen van de middelbare school, dus daar
ga ik het over hebben!
Introductie dagen
Tijdens de introductie dagen leer je je mentor en ja klas kennen. Dat is natuurlijk erg spannend.
Ik zelf vond het zelf ook heel erg spannend om een nieuwe klas te leren kennen, maar het was
uiteindelijk wel heel erg leuk.
Daar zat ik dan..
Toen ik de 1e schooldag naar binnen liep, vond ik het erg spannend. Maar na een week wist ik alles
al, bijv. waar de lokalen zijn. Maar toen ik de 2e week lo (gym) had, raakte ik mijn kluispas kwijt.
Ik vond het best wel stom, want als je die kwijt bent en hij ligt niet bij de conciërge moet je een
nieuwe pas kopen voor 5 euro. Maar als je je kluispas voor het eerst krijgt, zit er op de
achterkant een sticker met je naam en klas. Ik had die sticker er nog niet afgehaald en maar
gelukkig ook, want iemand die mij kent, had mijn pas gevonden. Toen was ik natuurlijk erg blij.
Wat ik er nu van vind
Bij ons in de klas is het vaak erg druk, dus dat is soms best wel irritant als je een opdracht aan
het maken bent. Er wordt bijv. heel veel gepraat. De sfeer bij ons in de klas is dus best wel druk,
maar dat maakt het ook wel gezellig.
De lessen
De lessen zijn soms leuk en soms erg saai, maar dat hoort er bij. Het is dus meestal best wel
druk bij ons in de klas, dus er worden best vaak kinderen gewaarschuwd. Met lo (gym) is dat ook
zo. Maar dan is iedereen meestal wel stil omdat wij sportklas zijn, dus anders hebben we minder
tijd om te sporten.
Voordeel en nadeel
Er zijn best veel leuke dingen bij ons op school. Maar 1 van de fijnste dingen op school is dat de
meeste docenten je altijd willen helpen en het wel 10 keer willen uitleggen. Een van de stomme
dingen bij ons op school is dat de Wi-Fi het vaak niet doet.
Tips!
Zoals ik ook schreef in het 1e stukje, heb ik wat tips. Tip 1: Bereid je voor op het huiswerk. Je
kan daardoor niet elke dag afspreken met vrienden/vriendinnen!
Tip 2: Leg alvast je tas klaar voor de volgende dag, dan kan je wat langer slapen.
Tip 3: Als je een plattegrond van de school krijgt, zou ik alvast een beetje kijken waar alle
lokalen zijn. Dat was het! Hopelijk hebben jullie wat aan wat ik geschreven heb, en misschien zie
ik je wel op het Emelwerda College!

