Brugklastrainingen voor achtstegroepers

Overleven op de
grote school
Hoe werken lesroosters? Wat schrijf je in je agenda? En bij wie kun je op de middelbare school voor wat terecht? Maar ook: hoe maak je nieuwe vrienden? Of: hoe
werken die d’s en dt’s ook alweer? Het zijn vragen die achtstegroepers slapeloze
nachten bezorgen. Brugklastrainingen kunnen dat voorkomen. De bureautjes die
deze cursussen aanbieden, schieten als paddenstoelen uit de grond.
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een agenda werkt. Maar de essentie – hoe
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Meer informatie:

worden. “Als er een moment is om schoon

bijvoorbeeld klassikaal. “Wij willen ervoor

www.brightbrugklastrainingen.nl

schip te maken, is dat wel bij de overgang

zorgen dat het een feest der herkenning

www.instituutmaltha.nl

naar het voortgezet onderwijs. En dus leer

wordt wanneer kinderen naar de middel-

www.secondwind.nl

ik de kinderen bijvoorbeeld hoe ze voor

bare school gaan. Als ze elk uur van lokaal

www.entrea.nl (jeugdzorg)

zichzelf moeten opkomen. Hoe ga je er bij-

moeten wisselen, moeten kinderen denken:

36

het Onderwijsblad

nr. 5z14 maart 2009

