
 

‘Gek hoor, je bent ineens van de oudste weer de jongste!’          

Tja, er verandert wel wat als je van groep 8 naar de middelbare school gaat. Deze drie leerlingen van de 

Jozefmavo vertellen wat zij van die overgang vonden. Ze geven eerst hun ‘gouden tip’. 

                                      

Mijntje Ngadijo komt van              Ravi Kooijman zat vorig jaar in              Floor Boas komt van basisschool 

basisschool de Stappen.                 groep 8 op De Blaak.                                de Armhoefse Akker. 

Tip: ‘Kies niet zomaar voor            Tip: ‘Gebruik de kennismakings-          Tip: ‘Kijk of je jezelf goed voelt bij 

een school omdat je vrienden      middag om alvast wat mensen te        de sfeer van je nieuwe school. Je  

daarnaartoe gaan. Kies waar       leren kennen.’                                          moet jezelf er thuis voelen. 

je jezelf het beste bij voelt.’          Ravi voelt zich al helemaal thuis op      Toen ik hier op de Open Avond  

Mijntje heeft haar keuze ge-          de middelbare school: ‘Ik vind het        binnenstapte, dacht ik meteen: dit   

maakt door het advies van             heel fijn dat je hier een kluisje hebt      is mijn school. Dat kwam door het 

vrienden en kennissen die ook      om je spullen in te leggen, veel beter   gebouw en de sfeer.’ Floor heeft  

kinderen op de Jozef hebben.       dan het laatje in mijn tafeltje op de       makkelijk praten, zij nam een paar 

Haar mentor kende ze al, dat        basisschool. En mediawijsheid vind       klasgenoten van haar basisschool 

is haar oude buurman! ‘Ik ben      ik een superleuk vak! Je leert er alle-    mee…. ‘Nou, eigenlijk heb ik me- 

op de Open Avond en de snuf-      maal nieuwe dingen op de laptop,         teen al nieuwe vrienden gemaakt 

felmiddag geweest. Toen wist       zoals PowerPoint, Paint, beeldbe-         hoor! Dat gaat supermakkelijk   

ik echt zeker dat ik naar deze        werken, dingen manipuleren. Dat          want voor iedereen is het een    

school wilde! Dat we laptops        vak is echt top!’ Hoe het met het           nieuwe start en je moet tijdens die 

gebruiken, vind ik heel fijn.            huiswerk gaat? Daar is Ravi heel            eerste weken ook heel veel samen 

Vooral omdat we die vooral          duidelijk over: ‘Dat hoort erbij,              doen met mensen die je nog niet  

gebruiken voor extra dingen,        maar echt leuk is dat natuurlijk niet.     kent.’ En de vakken? Dat ze Duits  

We werken ook nog met                We hebben gelukkig een speciale          én Frans krijgt, zodat ze zelf kan    

boeken, schriften en werk-            schoolagenda, de Follow Me, en            kiezen waar je zelf mee verder wil, 

boeken. Bij andere vakken            daarin leren we samen met onze           vindt ze wel fijn. ‘Ik mis iedereen  

doen we practicum. Het blijft       mentor goed plannen en organi-           van de basisschool echt wel, maar  

zo lekker afwisselend!’                   seren. Dat helpt echt enorm!’                ik ben toch blij dat ik nu hier zit!’  
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‘Hier heeft iedereen hetzelfde niveau als jij, da’s echt fijn!’             

Het aftellen is echt begonnen nu, wie in groep 8 zit, moet binnenkort echt een vervolgschool gaan kiezen. 

Gelukkig bieden de Open Dagen en de snuffelmiddagen van de middelbare scholen je in ieder geval een 

kans om bij die scholen eens rond te neuzen. 3 leerlingen uit de Reeshof, die vorig schooljaar voor 

2College Jozefmavo gekozen hebben, vertellen hun belangrijkste ervaringen in klas 1 en geven je een tip.    

                                                   

Esmée Schoutens zat in groep        Joy Wen Goedhart zat tot begin                Giel Smelt komt van OBS 

8 op J.L. Huibeven. Sinds dit            juli 2019 op de Sporckt en                            Koolhoven en fietst naar  

schooljaar heeft deze school           vindt de fietsafstand naar de                       eigen zeggen in een kwartier                                             

een andere naam: Hartevelden.     naar de Jozef reuze meevallen.                   van huis naar de Jozefmavo.    

Tip: ‘Maak je niet druk over           Tip: ‘Zorg dat je niet teveel gaat                Tip: ‘Als je de eerste dag hebt 

de overstap, dat is echt                   gamen, want dan raffel je je huis-             gehad, is het gelijk al heel   

nergens voor nodig!’                        werk af.’                                                          leuk! Gewoon ervoor gaan!’ 

Esmée zag de middelbare                Huiswerk maken vindt Joy Wen                  Giel wilde naar een niet al te  

school als een nieuwe, frisse           niet zo erg: ‘Soms vind ik het wel                grote school. De scholen in de  

start: ‘Je kent elkaar nog niet,         fijn dat ik huiswerk heb. Als ik het               Reeshof spraken hem niet aan. 

dus iedereen doet gezellig en          nog niet snap en ik moet er dan thuis        ‘De Jozef vond ik al heel leuk 

aardig tegen elkaar. Dan maak      weer mee bezig, snap ik het bijna altijd      tijdens de Open Avond. Ik ben  

je ook snel nieuwe vrienden.’          wel. En het leerwerk hak ik gewoon in        ook naar de snuffelmiddag ge- 

Ze vindt het fijn dat iedere leer-     veel kleine stukjes.’ Ze is helemaal              gaan en toen wist ik het zeker. 

ling een eigen laptop heeft:             gelukkig met haar rooster, wat wel            Gelukkig was ik ingeloot!’  

‘De lessen zijn echt afwisselend,     op een ‘pretpakket’ lijkt: ‘We moeten        Wat hij fijn vindt, is dat hij nu  

soms werk je op je laptop, soms     op maandag en woensdag tot 15.30           vaak betere cijfers haalt dan 

met boek, schrift of werkboek.        uur, op dinsdag tot 14.30 uur en                  op de basisschool: ‘Iedereen 

Bij sommige andere vakken             donderdag en vrijdag zijn we al om             heeft hier hetzelfde niveau als 

doen we weer practicum.’                13.00 uur uit!’ De pauzes vindt ze                ik, je hebt hier niet echt van   

Dat ze steeds van vak en                   veel fijner dan op de basisschool:                die mensen die veel slimmer  

docent wisselt is voor Esmée           ‘Daar moest je altijd naar buiten,                zijn.’ Tussen de lessen lopen  

geen probleem: ‘Da’s net fijn,          hier kun je zelf kiezen wat je doet en          naar een ander lokaal? ‘Super, 

iedere keer iets anders!’                    in de aula is het altijd gezellig!’                   even lekker bewegen!’  
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‘Ook als je als enige van je oude school start, is het niet eng!’ 

Zit je in groep 8, dan weet je dat je de komende maanden een belangrijke keuze moet gaan maken: naar 

welke school ga je volgend jaar? Drie Goirlese leerlingen, die vorig jaar besloten hebben om naar 

2College Jozefmavo te gaan, vertellen over hun overstap en geven je een tip. 

 

                                                              
 

Maud van Loon kwam als enige         Dirkje van Burk kwam met maar                Ruud van Roessel van de  

leerling van Den Bongerd naar            liefst 7 andere schoolgenoten van             Bron nam 5 schoolgenoten 

de Jozefmavo.                                         ’t Schrijverke naar de Jozef.                        mee naar de Jozefmavo. 

Tip: ‘Kies echt de school die je            Tip: ‘Zorg dat je een leuke fiets-                Tip: ‘Ga eens bij een onbe- 

zelf leuk vindt, je moet het er             groep hebt, de school zorgt dat je            kende klasgenoot zitten, die 

minstens 4 jaar naar je zin                   bij andere leerlingen uit Goirle in             ander vindt het net zo  

hebben.’                                                   de klas komt.’                                               moeilijk als jij!’   

Maud startte alleen op de Jozef-         Dirkje moest wel even wennen aan          Wat Ruud echt niet leuk  

mavo: ‘Ik vond het wel heel fijn            het feit dat ze van 1 meester Nick            vindt: ‘Dat huiswerk, maar  

dat op de kennismakingsmiddag          naar 12 verschillende docenten               het hoort er nu eenmaal bij, 

mijn klas al bekend was. Zo wist ik       ging: ‘Nu vind ik het wel fijn, dat              dus ik moet het aanvaarden.’  

al bij wie ik in de klas zat na de             is lekker afwisselend en minder saai.       Leerwerk vindt hij het moei- 

vakantie en dat gaf minder stress.’      Je leert nu bij ieder vak ook meer, je        lijkste en daarbij gebruikt hij 

Wat er voor Maud fijner is dan op       doet grotere dingen. Bij NGT zijn we       de speciale agenda van school, 

de basisschool? ‘Het is hier vrijer         bezig met bouwen en perspectief en        de Follow Me, want die helpt  

dan op de basisschool, je zit niet          maken we geluidsboxen en een peris-      hem goed met plannen. ‘Ik  

steeds in 1 lokaal, je mag zelf veel       coop. En bij gym doen we dingen die        heb dyslexie en zeker als ik  

meer dingen bepalen en je krijgt          we op de basisschool nooit kregen!’         bij de talen woordjes moet  

nieuwe vakken.’ Maud vindt het fijn    Hoewel ze met nog meer leerlingen        leren, moet ik het heel vaak  

dat ze M&M krijgt, een leergebied:      van ’t Schrijverke naar de Jozef ging,      herhalen.’  Wat hij tof vindt  

‘Als je geschiedenis, aardrijkskunde,    heeft ze inmiddels een aantal nieuwe     aan de Jozef? ‘De school is niet    

economie en levensbeschouwing bij     vriendinnen en vrienden: ‘Dat gaat        zo groot, je vindt er makkelijk 

elkaar doet, snap je dingen veel            echt zo easy! Ze hebben een intro-          de weg en je kent veel leerling- 

beter omdat ze ook altijd wel wat        ductieweek en dan moet je gewoon        en, ook uit andere klassen.’ 

met elkaar te maken hebben.’ Dat       met iedereen die je nog niet kent             Weet je iets niet? Voor Ruud  

ze én Frans én Duits krijgt vindt ze       samenwerken. Nou, dan maak je             is dat geen enkel probleem: 

top: ‘We doen bij alle twee dezelfde    altijd nieuwe vrienden!’ En huiswerk?     ‘Zorg gewoon dat je bij je  

dingen. Nu kun je even uitproberen,    ‘Ummh, ik moet de Follow Me, onze       vrienden en kinderen uit je klas 

zodat je het tweede halfjaar de taal     agenda waarin we ook plannen              bent, er is altijd wel iemand  

kiest die jij het leukste vindt.’                 echt wat beter gaan gebruiken…’           die het weet en je kan helpen!’ 
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