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Bekende struikelblokken
komen voor elke groep
nieuwkomers terug. Hin-
dernissen als plannen, het

zoeken van een nieuwe identiteit,
de angst om buiten de boot te
vallen, het kortetermijndenken,
drukte om schoolprestaties en
vooral het wegvallen van een veili-
ge en bekende cultuur.
„Ze ruilen hun veilige nestje op de
basisschool in voor de grote mid-
delbare school”, vertelt jongeren-
therapeut Hanneke Bekkers. „Ze
hebben hun rariteiten, maar die
zijn op de basisschool nog geaccep-
teerd. De een is misschien autis-
tisch, daar moet je een beetje mee
schuiven. Dat weet iedereen, je
bent wel ’hun’ autistische jongetje.
De ander heeft een kort lontje, die
moet je niet prikkelen. De leerlin-
gen uit dezelfde klas hebben ge-
leerd om daar rekening mee te
houden. Ze worden geaccepteerd
door wie ze zijn.”
De overstap van de basisschool
naar het voortgezet onderwijs is
groot en niet voor elke leerling
makkelijk. „Als leerlingen naar de
middelbare school gaan, vraagt dat
veel sociale vaardigheden. Voor
sommigen zijn deze vanzelfspre-
kend, voor anderen is het lastig om
aansluiting te vinden”, weet
schoolmaatschappelijk werker
Martijn Ruigewaard.

Kwetsbaar
Juist die aansluiting is het allerbe-
langrijkst om op een goede en
veilige manier de middelbare
school door te komen. „Je bent
kwetsbaar op die leeftijd”, vertelt
Bekkers. „De taak is om bij een
groepje te horen. Een plek opeisen.
Lukt dat niet, dan kun je geïso-
leerd raken of gepest worden”, gaat

de jongerentherapeut verder.
Ook jongerenwerker Jerrol Lashley
ziet dit in de praktijk. „De grote
angst is om nergens bij te horen.
Daar horen ook fouten bij. Door
bijvoorbeeld op een negatieve
manier op te vallen. Dat moet snel
opgelost worden. Er worden indi-
viduele gesprekken gevoerd en ook
in de klas wordt duidelijk gemaakt
dat dit fout gedrag is”, vertelt
Lashley.

Wennen
Eerstejaars leerlingen Cloë Buijs,
Finn Leyen, Meike Fransen en
Sarah Schoonen zijn inmiddels
geland op de middelbare school.
Zij vonden het in het begin erg
spannend en moesten zeker wen-
nen. Ze hebben door de juiste
omstandigheden vrij snel hun
plekje gevonden in de groepjes die
werden gevormd. 
Maar dit lukte niet iedereen. De
leerlingen geven daar een voor-
beeld van. Zo vertelt Cloë: „Laatst
was er een jongen bij ons op
school, die een mes bij zich had.

Tijdens de gymles viel dit uit zijn
zak. Hij deed verder niets met dat
mes. Hij wilde eigenlijk alleen
laten zien stoer te zijn omdat hij
nergens echt bij hoorde.”
Het is belangrijk dat dit soort
situaties worden aangepakt. Ruige-
waard: „Als er geen aandacht voor
is binnen de school en er geen
passende hulp wordt geboden voor
kinderen die moeite hebben met
bepaalde sociale vaardigheden,
ontstaat het risico dat deze leerlin-
gen thuisblijvers worden, in con-
tact komen met criminaliteit, in
contact komen met drugs of naar
een lager onderwijsniveau afstro-
men.”
Daarom is het doel van middelbare
scholen om de leerlingen zo snel
mogelijk een plekje te geven. „Het
belangrijkste is dat een kind zich

fijn voelt en een goede werkhou-
ding ontwikkelt”, zegt Tineke
Keuning, afdelingsleider onder-
bouw van Het Saenredam in Zaan-
dijk. 

Ouders
Het St. Michaël College in Zaan-
dam begeleidt niet alleen de leer-
lingen, maar ook ouders. „We mer-
ken dat ouders niet zo goed weten
hoe ze hun kind kunnen onder-
steunen. Daarom geven wij work-
shops aan ouders”, aldus Beatrice
van der Lubbe, afdelingsleider
onderbouw. Conrector Ruud Stam-
mers vult haar aan: „We leggen
altijd uit dat de basis belangstel-
ling is voor je kind, maar dat je
moet voorkomen dat je leraar gaat
spelen. De tips zijn bedoeld om
ouders handvatten te geven, wat is
goed om te doen en wat moet je
nalaten. Praat met je kind, maar
laat je zoon of dochter de regie
hebben. Probeer samen een goede
weg te vinden.”

Michelle Engel

Hoe overleef je de brugklas: 

’De taak is om bij een
groepje te horen’

’Het belangrijkste
is dat een kind
zich fijn voelt’

Achtstegroepers krijgen voor 1 maart
2020 het definitieve schooladvies van
de basisschool voor het voortgezet on-
derwijs. De nieuwe stap in hun leven.
Vanaf volgend schooljaar zijn zij offici-
eel brugpiepers, brugmuggen en brug-
smurfen.
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Dit zijn vaak kinderen die niet
stevig genoeg op hun benen
staan. In twee dagen krijgen ze
tips en vaardigheden mee om
meer zelfvertrouwen te krijgen en
om sociaal handiger te worden. 
Het doel van deze training is om

leerlingen een goede start te geven,
waardoor ze er makkelijker bij gaan
horen, dat ze meer zelfvertrouwen
krijgen, dat ze weerbaar worden en
dat ze positieve ervaringen opdoen
met leeftijdsgenoten.
Zo overleef je de brugklas, volgens
de cursus ’Plezier op school’:

Van niet-helpende naar helpen-
de gedachten:
1. Let goed op wat je denkt als je je
niet prettig voelt;

2. Schrijf die gedachte(n) op;
3. Probeer zoveel mogelijke hel-
pende gedachten te bedenken;
4. Concentreer je op die helpende
gedachten;
5. Neem een besluit je niet ’in de
put’ te denken.

Jezelf voorstellen:
1. Kijk de ander aan;
2. Geef de ander een stevige hand;
3. Zeg duidelijk je naam;
4. Luister goed naar de naam van

de ander;
5. Sta even stil voor de ander tij-
dens het voorstellen.

Invoegen in een groep:
1. Kies een goed moment;
2. Laat merken dat je erbij komt
staan;
Vraag aandacht door b.v. ’hoi’ of
b.v. ’hallo’ te zeggen;
4. Luister naar het gesprek en
vraag eventueel waar ze het over
hebben.

De aanpak van pesten:
1. Negeer het pesten of;
2. Zeg duidelijk wat je van het
gepest vindt;
3. Laat je niet uitdagen, ga niet
’knokken’of ’wegkruipen’;
4. Zeg er eventueel nogmaals iets
kort van (met humor);
5. Loop stevig weg;
6. Meld het gepest altijd bij de
leerkracht of mentor. Hij/zij moet
het weten om iets te kunnen
veranderen.

Plezier op school, ook voor minder sociale brugklassers
GGD Zaanstreek Waterland
geeft de gratis cursus ’Ple-
zier op school’ aan leerlin-
gen die hulp nodig hebben
bij sociale vaardigheden. 


