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WANNEER BRUGKLASBEGELEIDING
• je weet niet goed hoe het allemaal gaat in de brugklas, je ziet er een 
 beetje tegenop
• je bent niet goed in plannen en je agenda bijhouden
• door dyslexie of dyscalculie moet je meer doen, meer oefenen
• je hebt wel eens moeite met (begrijpend) lezen, spellen of rekenen
• je bent onzeker of je hebt last van faalangst 
• op de basisschool was alles makkelijk, je hebt niet echt hoeven leren
• je vindt het moeilijk om je aandacht bij het werk te houden
• je hebt moeite met de hoeveelheid werk
• het is moeilijk om je studietijd in te delen, naast andere dingen die je leuk vindt
• je wilt ook tijd hebben voor vrienden, vriendinnen 
• je wilt vragen kunnen stellen, wanneer je iets niet begrijpt
• je wilt je huiswerk meteen na schooltijd afmaken omdat je ouders werken, 
 een soort naschoolse opvang

Je leert hoe je huiswerk moet plannen - hoe je 
een vreemde taal kunt leren – hoe je jezelf kunt 
overhoren en controleren – je leert welke dingen 
je uit je hoofd moet kennen en welke je voor-
al moet oefenen – hoe ga je om met een tekst 
of met een heel hoofdstuk – je leert verbanden 
leggen – zoeken naar het overzicht - mindmap 
of samenvatten – je krijgt uitleg wanneer je iets 
niet begrijpt – je moet heel vaak herhalen voor 
een toets  en op tijd beginnen!
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Kies de juiste leerstrategie - gebruik direct bij je huiswerk – je eigen maken 
door te doen - door het altijd zo te doen – de manier die past bij jou

  Door de brugklasbegeleiding komen leerlingen in een vast 
  huiswerkritme, dat wordt voortgezet op de andere dagen. 

Brugklasbegeleiding geeft:
• meer rust bij het maken  
 van huiswerk of toetsen;
• meer zelfvertrouwen;
• betere schoolresultaten.
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EDUCATIE PLUS ORTHOPEDAGOGIEK
Educatie Plus Orthopedagogiek biedt advies, onderzoek en begeleiding op het gebied van 
leren en opvoeding.
Kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen kunnen extra zorg nodig hebben. 
Vaak hebben zij al een zorgarrangement op school - vanuit Passend Onderwijs. Voor deze 
(aankomende) brugklassers is er brugklas-ontwikkelingsbegeleiding, Zeker in de brugklas.  
Naast plannen en organiseren gericht op weerbaarheid, assertiviteit, zelfvertrouwen,  
zelfbeeld en positief denken.

Meppel 
Heerengracht 19; Zuideinde 28 C-D 
telefoon 0522-242500 

Emmen 
Esdal College; Van Schaikweg 22 
telefoon 0591-799712 

…school 
moet 

leuk zijn!


