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Een programma, dat daadwerkelijk een brug slaat  

tussen de basisschool en de brugklas! 

 

De trainingsdata en -plaats worden in overleg vastgesteld 

Bekijk onze site voor actuele informatie 

 

Het programma start bij minimaal 6 deelnemers, ook bij jou in de  buurt 

Informatie en aanmelden via de site   www.lennyvermeulen.nl 

 

 

Brug naar 
de brugklas 

http://www.lennyvermeulen.nl/
http://www.lennyvermeulen.nl/


Voor de ene scholier kan  
het zijn: Eindelijk ga je  

van de basisschool naar de 
middelbare school. 

Zó lang naar uitgekeken! Maar 
toch wel spannend, want het is 

stiekem best moeilijk om je 
oude schooltje met je vrienden 
en vriendinnen en die leraren 

die jou bijna allemaal kenden te 
missen. En spannend omdat  

je op je basisschool en 
misschien al middelbare school 

wel  gehoord hebt over je 
nieuwe school, het huiswerk, de 

vakken, de  
leraren, maar eigenlijk  

kun je je niet goed  
voorstellen hoe het écht  
zal zijn, of het je wel gaat  

lukken allemaal. 
 

 

Ook voor jou het begin van een 
nieuwe, spannende periode. Zal je 

kind zijn draai vinden? Kun je straks 
wel voldoende helpen? En hoe zorg 
je dat je het ook los kan laten, het 

zelf kan laten  uitproberen? 
Het middelbaar onderwijs is zo anders dan 
in jouw tijd. Weet je straks de weg wel te 

vinden als het niet zo vlotjes gaat? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar sta je dan: 
Je kijkt en zwaait naar je kind 

dat wegfietst met die 
superzware rugzak op de rug. De 
eerste dag gaat alles mee naar 
school. Wat lijkt het nog klein, 

maar wat zet het een grote stap 
richting zelfstandigheid. 

 

 

     Voor de andere scholier 
kan het zijn: ‘Gelukkig dat ik 

weg mag van die basisschool’. 
Je hebt er niet zo’n leuke tijd 
gehad, en je kijkt er naar uit 

om helemaal op nieuw te 
beginnen. Fijn nieuwe 

vriendschappen opbouwen 
bijvoorbeeld. Toch ben je wel 
een beetje zenuwachtig: hoe 
ga ik dat aanpakken? En zal er 
een leraar zijn met wie je een 

klik hebt? 
 

 

Daar ga je dan:  
Op je fiets. Met een rugzak vol 

met boeken, een keigave agenda, 
nieuwe pennen en potloden, een  
geo-driehoek en een passer. En 

best wel wat kriebels in je buik….  
Op weg naar een nieuw begin. 

 



                                                    

De basisschool heeft de leerlingen in de groep al veel verteld over het  
voortgezet onderwijs en misschien zelfs over de verschillende scholen 
waar ze heen gaan. En de meeloopdag op de middelbare school is  ook 

erg welkom.  
Toch kunnen een aantal kinderen en hun ouders nog net iets meer 
gebruiken om met een gerust hart de zomervakantie in te kunnen 

gaan. Daarvoor is deze training juist bedoeld. 
          

Als ouder ga je steeds verder het proces in van loslaten. En dat is soms best moeilijk. 
Want je wil tegelijkertijd de  ouder blijven die zijn kind leert hoe je door het leven kunt 

gaan, die de mogelijkheden en de grenzen aangeeft in deze puberperiode. Het hele gezin 
moet wennen aan hoe je omgaat met elkaar in deze fase. 

 
 

                                                        

Een nieuwe omgeving, nieuwe docenten die allemaal op hun eigen manier hun vak geven. 
Leerlingen die je nog niet kent. Huiswerk noteren en maken en leren. Goed plannen, 

 je tas inpakken                                           volgens het rooster… 
 

 

Het is niet gek dat je je als kind wat onzeker voelt over de overgang naar de brugklas, 
want wat staat je nu eigenlijk precies te wachten? Hoe zal het zijn?  

Er staat van alles te gebeuren rond met je kind en dus ook met jou. En je denkt dat jullie 
de enigen zijn die toch wel moeten wennen aan die grote verandering! Maar niets is 

minder waar! 
 

Wij, Lenny Vermeulen en Jeannie Jacobs, hebben ruime ervaring in het onderwijs als 
leerkracht  bo, so en vo / rt-er / ib-er / dyslexiespecialist / mentor. 

Daarnaast zijn wij beiden moeder.  In beide hoedanigheden hebben we gezien  

dat ieder kind anders reageert op de overstap naar ‘de middelbare’.  

Op school wordt wel van alles georganiseerd.  

Toch heb je nog vragen/ wil je je ervaringen graag delen met ‘lotgenoten’…  

Ben jij de enige?  Nee hoor! Daarom bieden wij ook extra ondersteuning aan de ouders.  

steuntje in de rug  bieden. 

En hoe stel je die en wie benader je daarvoor enz. enz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Wij bieden een programma, dat daadwerkelijk een brug slaat tussen de basisschool en de 
brugklas, zodat de kloof tussen groep 8 en de brugklas als minder groot ervaren wordt! 

Het programma loopt van maart 2014 tot en met oktober 2014.   
 

a. Voor de zomervakantie zijn er 3 bijeenkomsten 
3  voor de kinderen (en gedeeltelijk voor de ouders) 

b. Na de zomervakantie  volgen er 3 bijeenkomsten: 
2  voor de kinderen (en gedeeltelijk voor de ouders) 
1 voor de ouders  

Mocht echter na deze laatste bijeenkomst blijken dat er nog behoefte is  
aan een verlenging, dan kan die uiteraard in overleg ingepland worden. 

a. Ouder- en kinderbijeenkomsten voor de zomervakantie 
We starten met de ouderbijeenkomst waarin we uitleggen wat we de kinderen gaan leren en 
waar ouders rekening mee kunnen houden in deze overgangsperiode. Wij vinden het belangrijk 
dat ouders deelnemen aan het programma, omdat juist in deze fase van loslaten, je kind de  
verbinding en het vertrouwen moet blijven ervaren. Op de hoogte zijn van wat je kind tijdens de 
training doet is daarbij van essentieel belang. Hierdoor kunt je samen thuis dingen bespreken. 
Elke kindbijeenkomst wordt om die reden dan ook afgesloten met kinderen en ouders samen. 
 
Onderwerpen die aan bod komen voor de kinderen: 

 Wie ben je? 

 Hoe ga je om met een nieuwe groep/nieuwe omgeving 

 Wat ben ik voor een type en hoe leer ik het makkelijkst 

 Wat is voor jou de beste werkplek 
Onderwerpen die aan bod komen voor de ouders: 

 Uitwisselen van ervaringen met andere ouders 

 Hoe ondersteun ik mijn kind? Thuis, maar ook in schoolcontacten. 

 Praktische zaken zoals materialen en vervoer    
 

b. De bijeenkomsten na de zomervakantie. 
De bijeenkomsten na de zomervakantie zullen in het teken staan van het uitwisselen van de 
ervaringen tot dan toe van ouders en kinderen.  We komen terug op de onderdelen die we voor 
de vakantie in de training hebben besproken en geoefend. Wat merkte je:  
Gaat het goed? Heb je je weg kunnen vinden in de school op alle onderdelen? Ook als het nog 
niet meteen helemaal goed gaat. Waar merk je dat je nog wat hulp kunt gebruiken?  
Onderwerpen die we aan bod laten komen: 

 Uitwisselen van ervaringen 

 Hoe maak ik een goede planning voor m’n huiswerk en toetsen 

 Wat ben ik voor een type en hoe leer ik het makkelijkst 

 Eerste kennismaking met mindmappen 

 Wat is voor jou de beste werkplek 

 Leren reflecteren op het resultaat van je inspanningen 
·  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


