
     

“Gelukkig doen we niet alles op de laptop” 

“Ik vind het heel fijn dat we  laptops hebben, maar ben blij dat we ook nog 
best vaak met boek en schri  werken, anders wordt het wel erg saai.” Jari de 
Roij  zit  sinds  dit  schooljaar  in  klas  1b  van  de  Jozefmavo  en  kan  precies 
aangeven waarom  alleen met  laptops werken  in  ieder  geval  voor hem niet 
werkt: “Ik houd van een beetje afwisseling.”  
 
Jari zat op basisschool de Triangel. Een stuk verder fietsen dan,  iedere dag? 
Jari lacht: “Helemaal niet! We zijn naar Tilburg‐west verhuisd toen ik in groep 
8 zat en ik wilde graag op de Triangel blijven, dus toen moest ik verder fietsen 
dan nu!” 
 
Waarom hij voor de Jozef gekozen hee ? Niet door de afstand, hij had vorig 
jaar,  toen  hij  door  Corona  niet  naar  de  open  avond  kon,  goed  op  de  site 
gekeken en vond de filmpjes en de informa e wel bij hem passen. “Een kleine 
school en de sfeer vond ik heel leuk.” Toch was het wel wennen, beaamt Jari, 
want op de basisschool had hij bijna  geen huiswerk  en nu wel. Wat hij  tof 
vindt?  “Dat we  een  eigen  kluisje  hebben!  Daar  kan  alles  in, mijn  jas, mijn 
gymspullen,  deo, mijn mondkapje.  Veel  beter  dan  op  de  basisschool,  daar 
hadden we dat niet!” 
 
Jari zit samen met een meisje dat ook op de Triangel zat, in klas 1b. Of dat fijn 
is?  “We  hebben  elkaar  opgegeven  toen we  kwamen  inschrijven  omdat we 
dachten dat het wel fijn zou zijn om al iemand te kennen. Maar eigenlijk is dat 
helemaal  niet  nodig,  want  de  eerste  week  hadden  we  een  soort 
introduc eweek  en  dan moet  je  steeds met  iemand  die  je  nog  niet  kent 
samen  dingen  doen.  Dus  na  een week  heb  je  eigenlijk  allemaal  al  nieuwe 
vrienden.”  
Hoe het gaat? “Best goed, ik heb een leuke klas en haal goede cijfers. En met 
mijn huiswerk en het leren gaat het ook goed.”  

“Dat toetsen gewoon jdens de lessen zijn, vind ik heel fijn” 

Jasmijn van Grinsven zat tot de zomervakan e nog op basisschool Pendula. 
Twijfel over haar keuze voor de middelbare school had ze niet: “Ik wilde naar 
de  Jozef.  Ik  had mavo‐advies,  vond  het  een  leuk  gebouw  en  ik  had  goed 
gekeken op de site naar de filmpjes, want door Corona konden we vorig jaar 
niet naar de open avond en de  snuffelmiddag.” Goed gegokt,  Jasmijn?  “Ja 
hoor, ik moest wel even wennen, maar ik vind het nu wel fijn hier.” Ze zit in 
1a, een klas met 25 leerlingen.  
 
Jasmijn vindt het heel fijn dat de Jozef een school is met alleen maar vmbo‐
gt: “Iedereen is hier een beetje hetzelfde. Op de basisschool haalden steeds 
dezelfde  kinderen  hoge  punten,  die  naar  vwo  gingen  en  hier  is  iedereen 
eigenlijk even slim. Ik vind toetsen al jd wel een beetje spannend en daarom 
ben ik blij dat wij maar 1x een toetsweek hebben, op het einde van het jaar. 
Verder hebben we toetsen gewoon  jdens de lessen. Dat vind ik veel fijner, 
want  dan  is  het  gewoon minder  spannend.”  Jasmijn  hee   inmiddels  echt 
twee  lievelingsvakken:  brugles  en  tekenen/handvaardigheid.  Over  brugles 
vertelt  ze  enthousiast:  “Daar  leer  je  elkaar  beter  kennen  door  allerlei 
opdrachten en spellen. En dan merk je dat sommige mensen heel anders zijn 
dan je eerst dacht. We doen daar echt bijzondere dingen, heel persoonlijk en 
we hebben al jd respect voor elkaar, dat is zo logisch, dat hoef je niet eens 
te leren!”  
 

“Ik ben blij dat mijn tweede keus mijn eerste is geworden” 

Timme  Rijnen,  leerling  van  Panta  Rhei,  had  zich  vol  overtuiging 
aangemeld  op  de  middelbare  school  van  eerste  keuze,  maar  de 
kennismakingsmiddag  in  juni was gelukkig een eye‐opener.   Waarom?  
Timme: “Ik had niet zo stom moeten zijn om alleen maar een school te 
kiezen omdat veel van mijn vrienden daarheen wilden. Want  je weet 
nooit of je bij elkaar in de klas komt. Er was gelukkig nog plaats op de 
school  van  mijn  tweede  keuze,  de  Jozef.  En  ik  merk  nu  dat  het 
helemaal niks uitmaakt, zelfs al kom je als enige van een school in een 
klas. Je moet van  je mentor gewoon toch die hele eerste week alleen 
met mensen samenwerken die je helemaal niet kent. En toen ik in mijn 
klas  binnenkwam,  zaten  er  een  paar  jongens  die  ik  al  uit  de  wijk 
kende!”  
 
Timme is heel blij dat zijn tweede keus zijn eerste is geworden: “Ik ben 
niet zo heel goed in plannen en hier werken we met de Follow Me. Dat 
is een agenda waarin je ook kunt plannen en dan kun je elke dag als je 
thuiskomt  heel makkelijk  zien wat  je  dan  nog moet  doen.” Wat  hij 
verder heel tof vindt? “Dat  je tussen de  lessen door moet  lopen naar 
een ander lokaal. En dat je steeds een andere docent hebt, want ze zijn 
eigenlijk  allemaal wel  fijn.  En  dat  ze  vakken  hebben  die  je  nergens 
anders krijgt, zoals brugles en mediawijsheid, dat we ook met  laptops 
werken,  dat  ze  een  catering  hebben  en  een  grote  aula.  En  dat…  en 
dat… en dat….” Als Timme op zijn praatstoel zit, krijg  je hem er maar 
moeilijk vanaf. Of er ook nog iets is wat tegenvalt? “Ja huiswerk, maar 
daar  had  ik  al  op  gerekend,  want  dat  hoort  nou  eenmaal  bij  de 
middelbare  school.  Ik moet echt nog even  zeggen dat  gym hier echt 
gym  is, we  doen  allerlei  sporten,  veel  leuker  dan  op  de  basisschool, 
waar het toch vaak maar spelletjes waren!”  

 

 

 

 


