
Je moet vast verder fietsen... 

of kom je met de bus? 

Bus 80 stopt voor de deur.

In de pauze eet je in de aula 
of je gaat naar buiten.

Je hebt ook I-uren. Dan krijg je 
extra les in een vak dat je moeilijk vindt.

Eerst drinken we thee met elkaar.
Hier kan iedereen 

goede cijfers 

halen!

Na schooltijd kun je naar de huiswerkklas. Dan hoef je thuis niks meer te doen!

De klassen zijn hier kleiner, dus je krijgt meer aandacht.

2.3.

Je krijgt veel nieuwe vakken zoals natuurkunde!

Je hebt hier je 
eigen kluisje.

Je maakt nieuwe vrienden

of vriendinnen!

En je krijgt
natuurlijk
huiswerk.

Weet je trouwens dat je hier ook met de havo kunt beginnen?

Heb je dyslexie? Dan kan je hier 

toch  voldoendes halen. Vraag 

maar aan onze remedial teacher 

hoe dat werkt.

Je krijgt van school een
tablet of laptop te leen!

Huh? M’n moeder zei dat ik 
mezelf moest blijven!

Wiskunde gemaakt, Frans geleerd, 
gymspullen bij me, tanden gepoetst, 
op tijd van huis gegaan...
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               Het is wel heel anders dan op de basisschool                Hier haal je vast en zeker je diploma!

4.

Met tekenen gaan we soms

naar de duinen of het strand.

Net als met bio.

Leuke school, hè? Kom je ooknaar de Open Dag?
Je gaat ook op excursie,
bijvoorbeeld naar een 
expositie of het theater.

Je hebt ook uitstapjes met 
je klas, samen met je mentor.

Twee keer per jaar hebben we sportdag.

Natuurlijk gaan we schaatsen (als er ijs ligttenminste...).

In de vierde ga je naar

Newcastle!

Toen ik hier was gaan kijken,wist ik: ‘Dit is mijn school’.

Na een paar weken 
ken je iedereen, op z’n 

minst van gezicht.

En het gebouw is zo klein... Hier kan je niet verdwalen, zelfs al zou je het willen!

1.
De docenten hebben het zelf ook 

naar hun zin. Je kan echt met ze 

lachen!

Bijna iedereen is aardig!Ook de hogerejaars. Wekletsen gewoon met elkaar.

     Je doet hier bijzondere dingen
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