
Tip 1
Neem niet al je boeken mee naar school. Kijk op het rooster 
welke vakken je hebt. Neem alleen de boeken mee die je die 
dag nodig hebt. Dat is meestal al zwaar genoeg.
  

Tip 2
Huiswerk wordt vaak in het leerlingvolgsysteem van de school 
gezet. Op veel scholen heet dat Magister. Daar staan je cijfers 
in en je kun dus opzoeken welk huiswerk je hebt. Maar je 
kunt het natuurlijk ook zelf in een agenda opschrijven. 
Dan weet je zeker dat je het alti jd op kunt zoeken, ook als 
Magister het even niet doet.
Vergeet niet dat ook je ouders in Magister kunnen kijken. 
Dus smoesjes als: ‘We hebben vandaag geen huiswerk,’ die 
gaan niet op als je betrokken of (over)bezorgde ouders hebt.
  

Tip 3
Huiswerk moet je maken. Dat is niet zo moeilijk. 
Maar hoe doe je dat?
• Maak je huiswerk op een rusti ge plek waar je je pretti  g voelt.
• Zorg dat je telefoon uit staat, dan word je niet afgeleid.
•  Leg de boeken en schrift en klaar die je nodig hebt. Het is 

handig alle boeken per vak in een aparte bak te zett en. 
Zo hou je overzicht.

•  Maak je werk voor een vak af voordat je aan een ander 
vak begint. 

•  Lukt het niet? Geeft  niks, maar vraag wel om hulp. 
Thuis of op school.

Tip 4
Op de meeste scholen krijg je een kluisje. Hier kun je je 
spullen in bewaren. Boeken die je niet meteen nodig hebt of 
gymspullen. Dan hoef je er niet de hele dag mee te sjouwen. 
Probeer een kluisje te krijgen waar je makkelijk bij kunt, dat 
dus niet te hoog is. Anders moet je telkens een ladder mee 
naar school nemen
En vergeet niet je gebruikte gymspullen mee naar huis te 
nemen. Anders gaat jouw kluisje wel erg naar schimmelkaas 
ruiken.

Weet jij een ander woord voor kluisje? Het is een Engels 
woord en heeft  6 lett ers. 

Tip 5
School is niet alleen om te leren, maar ook om vrienden te 
maken, om feestjes te vieren en om grappen uit te halen. 
Kortom, om plezier te hebben.
Vergeet dat niet en maak er wat van in de brugklas!

Binnenkort ga je naar de brugklas. Hoe bereid je je daarop voor?
Maak er vooral niet te veel drukte van. Je zult merken dat veel 
dingen vanzelf gaan. Maar om je toch een beetje bij te staan, vind 
je hieronder wat ti ps die je kunnen helpen om de brugklas goed te 
doorstaan.  
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