VOL GAS
NAAR DE
BRUGKLAS!

LESBRIEF VOOR GROEP 8
Als docent van groep 8 bereidt u uw leerlingen voor op de
brugklas. Deze overstap kan voor de kinderen erg spannend
zijn en waarschijnlijk hebben zij allerlei vragen. Misschien
maken zij zich ook zorgen. Om deze vragen te beantwoorden
en zorgen (waar mogelijk) weg te nemen hebben het JIP en
SMW+ “Vol gas naar de brugklas” ontwikkeld. Een website vol
informatie die zij tijdens de zomervakantie nog eens kunnen
raadplegen. En waar zij hun vragen kunnen stellen.
Met deze lesbrief bieden we u handvatten om er zelf mee aan
de slag te gaan. U kunt ook een jongerenadviseur uitnodigen
om een uitgebreide les te verzorgen. Bekijk onze Toolkit voor
meer informatie en een offerte.

NA DEZE LES
•
•
•
•

Weten uw leerlingen het verschil tussen het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs;
Weten uw leerlingen wat ze kunnen verwachten als ze
naar de brugklas gaan;
Hebben uw leerlingen handige tips en tricks
meegekregen;
Weten uw leerlingen wat het JIP voor ze kan betekenen
en bij wie ze terecht kunnen met vragen.

TIJDSDUUR
De lesbrief bestaat uit drie onderdelen:
1. Introductie,
2. Vragen bespreken en in gesprek gaan,
3. Nabespreking. Het ligt aan de vragen van de leerlingen
hoe lang de les precies zal duren. Soms hebben zij erg
veel vragen waar u lang over door kunt blijven praten.

OVER HET JIP
Het Jongeren Informatie Punt helpt jeugd en
jongvolwassenen
met informatie,
advies en praktische
ondersteuning.
Een soort
Kindertelefoon, maar
dan met kennis van
de locale sociale
kaart.
Onze
jongerenadviseurs
zijn thuis in alle
thema’s die horen bij
het opgroeien in de
stad.

1. INTRODUCTIE
(5 MINUTEN)
Vertel de leerlingen dat zij vandaag meer te weten zullen
komen over de brugklas. Laat de website
www.volgasnaardebrugklas.nl zien en vraag hen wat zij al
over de brugklas weten. Een woordweb werkt vaak prettig om
inzichtelijk te maken dat zij samen al aardig wat kennis over de
brugklas bezitten.
Inventariseer vervolgens de vragen die zij hebben. Wat vinden
ze er spannend aan en waar maken zij zich zorgen om? Hier
kunt u later op terugkomen.
Laat vervolgens het introductie filmpje “Op naar de middelbare
school” zien welke op de homepage staat.

2. OPDRACHTEN (VARIABEL IN TIJDSDUUR)
Afhankelijk van de lesmethode die u in de klas hanteert kunt
u leerlingen zelfstandig of in
groepjes aan het werk zetten.
Geef een ieder een onderwerp
wat zij op de site kunnen
onderzoeken. Of waar zij
onderling een antwoord op
kunnen verzinnen.
Loop vervolgens aan de hand
van de website de antwoorden
langs. Op de website staan
allemaal handige artikelen die
u kunnen helpen de vragen te
beantwoorden. Stimuleer het
delen van kennis, zo kunnen zij ook leren van elkaar.
Bespreek ook de taboe onderwerpen zoals pesten en nieuwe
vrienden maken. Dit zijn onderwerpen waar de leerlingen

misschien niet snel vragen over durven stellen. Help hen een
handje om de vraagverlegenheid te verminderen.

3. NABESPREKING (10 MIN)
Bespreek met de leerlingen wat zij geleerd hebben van de les.
Welke informatie en tips zijn hen bijgebleven? Als u inschat
dat leerlingen nog vragen hebben die zij niet in de klas durven
stellen, stimuleer hen dan om de vraag via de website (het
vragenformulier onderaan elk artikel of via de ‘WhatsAppknop’ aan het JIP te stellen.

Optioneel, maar wel handig:
Bekijk met uw leerlingen ons YouTubekanaal:
@JIPHaaglanden.

EVALUATIE
Wij zijn benieuwd naar wat u van de website en les vindt, hoe
de leerlingen reageerden en uw tips ter verbetering.
We waarderen het zeer als u ons van uw feedback voorziet!
Stuur ons een e-mail op info@jiphaaglanden.nl .

070 - 205 35 00
info@jiphaaglanden.nl

www.jiphaaglanden.nl
Je vindt JIP ook op
de bekende social media

Meer info: www.jiphaaglanden.nl

