
Brugklassers aan het woord!Brugklassers aan het woord!



Volgend jaar, na de zomervakantie, zal jij naar de 
middelbare school gaan! Die middelbare school is 
heel leuk, maar wij snappen dat je vragen hebt. Dus 
wij gaan jou helpen! 

De school
Het is een hele leuke school met hele leuke docenten 
en mentoren. De keuzevakken zijn heel erg leuk en 
je kan zelf kiezen welke je wilt. Het eerste jaar zit je 
in het oude Gertrudis gebouw, omdat ze het lyceum 
gebouw aan het verbouwen zijn. De verbouwing gaat 
2 jaar duren, voor jullie 1 jaar. Wij zijn ook heel be-
nieuwd hoe het eruit gaat zien. De voorgevel blijft wel 
staan, omdat het monumentaal is. Dus dat mogen ze 
niet slopen. 

Kijk mee in de wereld van de brugklas!
Wat leuk dat je komt kijken op het Norbertus Gertrudis Lyceum! Onze brugklassers snappen maar al te 
goed dat het wel even duurt om alle indrukken te laten bezinken. Er komt ook zoveel informatie op je 
af… Onze kanjers hebben daarom allemaal meegeschreven aan een magazine waarin zij hun ervaringen 
als brugklasser op het Norbertus Gertrudis Lyceum met je willen delen. Hun trotse docenten verzamel-
den de leukste artikelen voor je in dit tijdschrift. Want zeg nou zelf, je wil als aanstaande brugwup toch 
gewoon weten wat je te wachten staat? Dus... duik in dit tijdschrift en wees welkom in de wereld van de 
Norbertus Gertrudis Lyceumbrugklasser!!

Tip: als je vrienden naar een andere school gaan, 
moet je NIET gelijk met hen meegaan, want je 
maakt heel snel vrienden.

Verschillen met basisschool
Als je naar de middelbare school gaat, verandert 
er veel. Een groter gebouw, allemaal verschillende 
docenten, iedere dag andere schooltijden enz.
in de gangen is het ook heel druk. Ook huiswerk 
wordt waarschijnlijk iets meer, maar dat valt in de 
eerste weken gelukkig wel mee. De lessen worden 
ook iets moeilijker. De lessen duren normaal ge-
sproken 50 min en er zijn ook veel meer klaslokalen. 
Je tas is ook veel zwaarder. Op de basisschool had je 
(waarschijnlijk) al je boeken in je kastje/laatje onder 
je tafel, maar op de middelbare school zitten al je 
boeken in je tas. Ook een verschil is dat als je thuis 
komt, omdat je waarschijnlijk meer huiswerk hebt. 

Soms krijg je voor 4 van de 6 vakken die je die dag 
hebt gekregen huiswerk. Wanneer je dat moet inleve-
ren ligt aan de volgende les. Soms is dat de volgende 
dag en soms ook 3 dagen later. Voor een toets krijg je 
vaak wel een week de tijd om te leren. 

Voor ons was een van de grootste verandering de 
drukte in de gang. Soms denk je dan: ik kom te laat 
bij de les. Maar daar moet je geen stress voor heb-
ben, je krijgt namelijk 5 minuten de tijd om van lokaal 
te wisselen. 

Tip: zorg dat je je tas de dag van tevoren inpakt. Dat 
kan in de middag zijn maar ook in de avond

Wij wensen iedereen uit groep 8 alvast super veel 
plezier op de middelbare school en misschien tot na 
de zomervakantie!

Mees Frijters, Poet Bogers en Rolan Bos, B1d

Een paar tips over de brugklas
1. Op de gangen is het heel druk het is handig om 
de gele trap te pakken, als je naar een ander lokaal 
gaat.

2. Wees aardig tegen de docenten dan zijn ze meestal 
ook aardig tegen jou.

3. Begin op tijd met je huiswerk, want sommige din-
gen zijn best lastig. Als je vroeg begint kun je eerder 
om hulp vragen en is het niet dat het last minute 
allemaal op je afkomt.

4. Als je pauze hebt loop meteen naar de aula/kanti-
ne, anders heb je geen plek meer en moet je staan. 
Ga niet op de grond zitten dan struikelen mensen 
over je.

5. Als er iets is ga naar je mentor dat is je vertrou-
wenspersoon.
 
6. Zorg dat je thuis op tijd vertrekt anders krijg je een 
te laat melding op magister.

7. Doe je boek van na de pauze in je kluisje: scheelt 
sjouwwerk. 

Veel succes komend schooljaar!

Amy Philipsen en Jwen Almustafa Alali, B1d
 

Hoi aanstaande brugklasser! :)

W E L K O M  O P  H E T 
N O R B E R T U S  G E R T R U D I S  LY C E U M



Het is wel even wennen zo´n eerste schoolweek...
Dit zijn de vragen die jij jezelf af kunt vragen:

• Waar zit welk lokaal? 
• Is het druk op de gangen? En zo ja, hoe loop ik 

dan?
• Heb ik wel genoeg tijd om van lokaal naar lokaal 

te lopen?
• Hoe zoek ik een goed plekje in de kantine? 
• Hoe regel ik het best mijn huiswerk?
• Krijgen we veel toetsen in een week?

Vraag 1: Waar zit welk lokaal? Het gebouw is heel 
simpel verdeeld. We hebben het gebouw verdeeld 
in 3 verschillende kleuren. geel, rood en blauw. Als 
er staat dat je naar lokaal g105 moet je naar de gele 
ruimte. De 1 staat voor verdieping 1 en de 5 betekent 
lokaal 5 op verdieping 1.

Vraag 2: Is het druk op de gangen? Simpel gezegd, 
ja. Het is best wel druk op de gangen, vooral als je 
vanuit de kantine naar je lokaal moet. Als je naar het 
volgende lokaal moet en je hebt geen pauze dan is 
het iets minder druk, maar hoe kan ik dan het beste 
lopen? je kan het best via de gele trap want de rode 
en blauwe zijn meestal het drukst. 

Vraag 3: Je hebt in totaal 5 minuten om van lokaal 
naar lokaal te lopen. als je gewoon een beetje door-
loopt kom je meestal wel op tijd.

Vraag 4: Hoe zoek ik een goed plekje in de kantine? 
als je een goed plekje wilt in de kantine moet je wel 
een beetje geluk hebben want als je helemaal aan 
de andere kant van het gebouw zit dan is een plekje 
zoeken best wel lastig. Maar als je best wel dichtbij 
zit is een plekje zoeken goed te doen. 

Vraag 5: Hoe regel ik het best mijn huiswerk? Ik vind 
het altijd makkelijk om mijn agenda uit mijn tas te 
halen en dan op tafel te leggen. Ook vind ik het han-
dig om een klein briefje te maken en dan in het zicht 
te leggen zodat ik eraan denk

Vraag 6: Krijgen we veel toetsen in een week? Je 
krijgt bijna geen grote toetsen in de week. Je kan 
wel een S.O. krijgen dat is eigenlijk een soort kleine 
toets van 30/45 minuten. Bij het Norbertus Gertrudis 
lyceum hebben we 4 toetsweken in één jaar. En het 
JTC maar 1, maar het JTC heeft ongeveer 2 toetsen 
in een week en het Norbertus niet. 

Groetjes en veel succes met het kiezen van een 
school. 

Ference van den Heijkant, B1d

´Hier ga ik dan, nieuw leven nieuwe school´, 
fluister ik zachtjes tegen mezelf. Mijn ouders 
merken niet hoe gespannen ik ben en sturen me 
naar school. Trillend kom ik aan bij mijn bestie. 
Ze roept gelijk:´Heyy meid! alles goed?´ Waarop 
ik antwoord:´Ja hoor prima.´Samen fietsen we 
weg. Ik merk dat zij toch ook heel zenuwachtig 
is, maar ze probeert het te verbergen. Net als ik. 
Op het moment dat ik het wou zeggen schieten 
we beiden in de lach. Alles is normaal en blijft 
hetzelfde dacht ik toen. Eenmaal aangekomen 
zetten we onze fietsen op de aangewezen plek en 
gingen we naar de kantine. Een paar docenten 
deden een gesprekje en toen werden we naar 
onze klas gewezen. Ik zag mijn mentor en voelde 
me al beter, haar kende ik tenminste. Alles ging 
voor de rest goed, we bleven bij de rest en volgen 

de weg. Het begon pas echt wanneer ze de vol-
gende ochtend ziek was, nu zou ik alleen moeten 
fietsen! Ook al viel dat wel mee, alleen de weg 
volgen, fiets wegzetten en naar het lokaal. Tja 
makkelijk gezegd, makkelijk gedaan toch? Niet 
dus. Normaal zou ik nu met de rest van de klas 
en weg zoeken, maar die waren al verdwenen. Ik 
durfde niet naar de blauwe gang om te vragen 
waar het was, dus ik ging maar op pad. Toen ik 
de eerste bel hoorde was ik helemaal van het 
padje, nog vijf minuten... schoot er door me heen. 
Toen zag ik opeens een ander meisje lopen. 
Volgens mij was ze van dezelfde klas. Ik kwam 
naar haar toe en zei:´Hey, weet jij de weg? Nee.´ 
antwoorde ze en we schoten in de lach. Toen wist 
ik het, het zal wel goed komen dit is toch alleen 
maar een avontuur?

Lynn van Cortenberghe, V2h

Tips en Tricks... 
    voor de eerste brugklas weken Mijn eerste schoolweek



Zodra je hier, op het Norbertus Gertrudis Ly-
ceum, met de brugklas begint, krijg je je eigen 
Chromebook! Je kunt deze dan huren of kopen. 
Hier kun je alles op doen: van in online les- en 
werkboeken werken tot je eigen documenten 
en presentaties maken. Maar natuurlijk is het 
niet de bedoeling dat er videogames op worden 
gespeeld. Het gebruiken van een Chromebook 
is best simpel. Je krijgt in de eerste weken altijd 
uitleg over hoe zo’n laptop werkt en hoe je bijv. 
bestanden kunt delen en doorsturen. Als je vra-
gen hebt over de Chromebook of je hebt moeite 
met websites openen, kun je echt altijd hulp 
krijgen van je mentor of docent.

Je gaat je Chromebook gebruiken om huiswerk 
te maken. Maak je niet druk, het huiswerk in de 
brugklas is echt niet zo veel als je denkt. Huis-
werk kun je doorsturen via Google Classroom. 
Uitleg daarover krijg van je mentor. Je gaat via 
Magister opdrachten van het online werkboek 
maken (mocht de werkboek nog niet op tijd ge-
leverd zijn. Ten slotte kun je e-mails sturen naar 
alle docenten als je thuis vragen hebt.

Je eigen
Chromebook!

Alle leerlingen die ik heb gesproken zijn erg tevreden 
met hun Chromebook. Het helpt met de technologi-
sche ontwikkeling van kinderen buiten social media.

Ik hoop dat je met deze informatie een beetje meer 
weet over welke middelbare school jij besluit te kie-
zen (en we hopen natuurlijk stiekem dat je naar het 
Norbertus Gertrudis Lyceum wilt gaan na groep 8).

Dilan Wullens, B1d

Stap 1 Opschrijven
Plan al je huiswerk wat je krijgt en schrijf het 
gelijk op in je agenda als je het krijgt.
Ook als je het al af hebt, want dan markeer je 
het meteen zodat je weet dat je dat al af hebt. 
Zet ook bij je toetsen WAT je moet maken.

Stap 2 Plannen
Als je thuiskomt van school kijk je hoeveel tijd je 
hebt en ga je het inplannen. Je gaat dan bv eerst 
20 min pauze houden en daarna 50 min huis-
werk maken. En zorg dat je op tijd begint met 
leren. Zet je proefwerken met bv een uitroep-
teken in je agenda zodat je weet dat je dan een 
proefwerk hebt. En een SO kun je er in zetten 
met bv een streepje of stipje. Houd alles netjes 
dat je niks kwijt raakt.

Stap 3 De plek
Zorg dat je op een rustige plek zit waar je je 
goed kan concentreren en dat je niet de hele tijd 
gestoord wordt. 

Stap 4 Maken
De laatste dag voor dat je een toets hebt moet 
je alleen maar herhalen dus als het goed is ken 
je dan al alles en hoef je dan niet meer echt te 
leren. Zorg dat je eerst alles leest wat je moet 

doen en dan pas ga je het maken, dan weet je vast 
wat je moet doen en hoeveel het is. Maak eerst alles 
wat als eerst af moet zijn en als alles op dezelfde dag 
af moet zijn maak dan eerst het moeilijkste/waar je 
het meeste tijd voor nodig hebt.

Anne Klijn klas, V2h

H o e  le e r  j e  h u i s w e r k  m a k e n ?



Hoi aanstaande brugpiepertjes, 

Ik zit hier nu al een paar weken op school en ik vind 
het veel leuker dan verwacht. Het is echt leuk hier 
en je begint natuurlijk rustig aan. Maar ik heb ook 
gemerkt dat het in de pauzes best wel druk is in de 
kantine. Daarom heb ik een paar tips om die drukte 
te overleven. 

Tip 1: probeer altijd zo snel mogelijk in de kantine te 
zijn want, dan heb je misschien nog een plekje. Dus 
ik zou niet eerst naar je kluisje gaan, dat kan je beter 
na het eten doen. 

Tip 2: Als je een broodje wilt halen of iets anders 
lekkers, weet dan altijd van te voren wat je wilt want, 
ook daar is het mega druk. 

Tip 3: Je wilt natuurlijk ook een plekje om te zitten. 
Dat gaat soms best moeilijk want het is echt heel 
druk. Dus als je een plekje ziet ook al is de helft van 
de tafel al bezet. Ga zitten want als je verder zoekt 
en je vindt niks dan denk je was ik nou maar op dat 
plekje gaan zitten. Maar helaas, dat plekje is nu al 
bezet. En als je echt geen plekje kan vinden dan zou 
ik naar buiten gaan en gewoon staan of misschien is 
daar wel een plekje.

Tip 4: wees niet bang voor de oudere kinderen. Als 
ze je vragen of ze op jou plaats mogen zitten durf dan 
gewoon nee te zeggen. Anders is het voor hun wel 
heel makkelijk om een plekje te vinden. 

Ik ben hier naartoe gegaan, omdat best veel van mijn 
vrienden hier naartoe gingen en ik had al een open 
middag gehad en zag dat er veel leuke docenten hier 
op school zaten. 

Een feitje is dat het Norbertus Gertrudis Lyceum 
gebouw al vanaf 1925 bestaat. Jammer genoeg wordt 
het nu verbouwd en komt er over 2 jaar een nieuw 
gebouw. Gelukkig blijft het monumentale gedeelte 
staan. 

Het Norbertus Gertrudis Lyceum is ontstaan door de 
samenvoeging van de twee scholen: het Gertrudis 
college en het Norbertus college. 

Nu zitten we in het gebouw van de mavo waar het wel 
heel overzichtelijk is, omdat het is verdeeld in 4 kleu-
ren rood (R), blauw (B), geel (G) en wit voor de ‘villa’, 
dat staat zo in magister (V). 

Het leuke is in de eerste 2 weken mag je 5 minu-
ten eerder weg, zodat je niet wordt onderdrukt in 
de drukke gangen. Maar daar raak je heel erg aan 
gewend, omdat het heel vaak druk is. Vooral in de 
pauzes, dus als je mag gaan moet je snel zijn om een 
tafel te claimen. Maar daar kom je zelf wel achter als 
op de school komt. Gelukkig wordt de nieuwe school 
groter, want het is hier aardig klein. 

Pas wel op als je met de trein en/of bus komt, want 
die staken nog wel eens. Het is wel een leuke school 
met leuke docenten die veel grapjes maken dus be-
reid je voor op veel flauwe grappen. Maar om het zelf 
te ontdekken moet je toch echt eens naar de school 
komen kijken.  

Rynilio Bos, B1d

Kantine Survival tips

Tip 5: Ga ook altijd op tijd weg, zo help je je zelf en 
anderen. Je helpt jezelf omdat het nog steeds best 
druk is en dan kom je minder snel door de drukte 
heen, dus kan je weg naar het lokaal misschien iets 
langer duren. Maar zo kom je alsnog op tijd. En je 
helpt andere omdat er dan weer een plekje vrij is en 
kan degene die nog geen plekje had ook gaan zitten. 

Dit waren mijn 5 kantine survival tips. Ik hoop dat dit 
je gaat helpen om de kantinedrukte te overleven. 

Alvast veel succes!

Joy Mulders, B1d

Weetjes over het  
Norbertus Gertrudis Lyceum

De sfeer op school is erg fijn. Als ik ergens ben voel 
ik me prettig. Ik heb niet het gevoel dat je je ergens 
voor hoeft te schamen. Of moet uitkijken.

Tijdens de les wordt alles goed uitgelegd en als 
je het niet snapt leggen ze (de docenten) het nog 
een keer uit en als je het dan nog niet snapt  kun je 
eventueel nog na de les even blijven voor nog wat 
extra uitleg. Je krijgt natuurlijk bijna elke les huis-
werk, maar bij veel docenten krijg je de tijd om in de 
les je huiswerk af te maken.

En als je de weg niet kan vinden in de school maakt 
dat de eerste paar weken niet uit. Als je dan te laat 
komt geven ze je geen aantekening. Je kunt ook 
altijd leerlingen of docenten om de weg vragen!

Overal in het schoolgebouw is er leuke sfeer te vin-
den. Het staat vol met tekeningen, kunstwerken en 
nog van alles. Wie weet komt jouw kunstwerk in de 
school te staan!

Anjenna Sriskandarajah, B1d

Sfeer op school



Er zijn veel redenen om voor het Norbertus Gertru-
dis Lyceum te kiezen. Ik ga er wat vertellen. 

Ik ben Nikki en ik zit in VWO 1. Aan het begin vond ik 
het wel spannend maar je zult zien dat het allemaal 
vanzelf gaat. Er zitten vaak sowieso al kinderen in je 
klas die ook in je oude klas zaten of van je sportclub 
etc. 

Rond de meivakantie krijg je een brief waarin je 
namen op kan schrijven van kinderen die hetzelfde 
eindniveau hebben als jij. Dan kom je bij de kinderen 
die je opgeschreven hebt in de klas, dat is niet altijd 
maar vaak wel. Anders ben je nooit alleen er zijn 
altijd kinderen in je klas waar je goed mee overweg 
kunt, je klas zal nooit stom zijn. 

Het Norbertus Gertrudis Lyceum is altijd gezellig. De 
docenten zijn aardig en geven goede uitleg en ze hel-
pen je goed. Je hebt echt niet zoveel huiswerk als dat 
je basisschool je vertelt, vooral in de brugklas heb je 
niet zoveel huiswerk. Soms een SO’tje en 4 toetswe-
ken maar eigenlijk is dat echt niet zoveel. 

Je raakt ook niet zo snel verdwaald hier. Je hebt na-
melijk een gele, rode en blauwe trap. Dus als je naar 
G203 moet dan moet je naar geel 2e verdieping lokaal 
3, dat zie je in magister. Op iedere verdieping heb je 
gele, rode en blauwe pleinen, die zijn verbonden met 
de gekleurde trappen, zo weet je dus waar je langs 
moet. De begane grond is ook makkelijk. 

Je hebt de rode, gele en blauwe gangen, dus als je 
naar biologie moet heb je bijvoorbeeld R003 dan is 
het dus rood begane grond 3e lokaal. 

De kantine heeft heel veel lekker eten en genoeg plek 
om te zitten. Je kan in de aula zitten, op de blauwe 
gang en buiten, er staan ook nog statafels net naast 
de aula. Meer heb ik eigenlijk niet te vertellen. Veel 
plezier op het Norbertus Gertrudis Lyceum!!!

Nikki Hagenaars, B1d

Mijn eerste schoolweken

De eerste week gingen we vooral kennismaken met 
elkaar. We hadden ook een sport en speldag. Daar 
gingen we trefballen tegen andere klassen en de-
den we een speurtocht. De dag erna gingen we onze 
chromebook ophalen en kennismaken met de mentor 
en de lentoren. Een mentor is een docent die je alles 
kan vertellen, bijvoorbeeld als je wordt gepest enzo. 
Een lentor is een leerling die in een hogere klas zit 
waar je ook dingen aan kan vragen omdat ze zelf ook 
leerlingen zijn en dus anders zullen antwoorden dan 
je mentor. 

Vrijdag was de eerste echte schooldag maar het was 
vooral kennismaken met de docenten en uitleg krij-
gen over wat het vak nou betekent. De week daarna 
begon het echt we gingen echt werken en we kregen 
voor sommige vakken huiswerk, het was gelukkig 
nog niet zo veel huiswerk.

Het is wel druk in de gangen en in de aula (de aula is 
de plek waar je in de pauze zit en eet). Maar daarom 
mag je in de eerste 2/3 weken 5 minuten eerder weg 
na een les en je mag deze weken ook nog je spullen 
vergeten en te laat komen en komt er geen aanteke-
ning op Magister (Magister is een app waar je je roos-
ter op kan zien en de roosterwijzigingen). Na deze 
eerste weken begin je echt en als je dan je spullen 
vergeet komt er een aantekening op Magister dan 
gebeurt er nog niks, maar als het vaker gebeurt moet 
je bijvoorbeeld een uur nablijven.
 

Het is wel wennen, omdat je op de basisschool 
maar een docent had en nu heb je voor elk vak 
een andere. Maar het is ook wel fijn want als je 
een minder leuke docent hebt is dat maar voor 1 
lesuur. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je gaat 
verdwalen want de lokalen zijn heel makkelijk te 
vinden.

Soms heb je ook uitval, bijvoorbeeld als een do-
cent ziek is. Dit gebeurt niet heel vaak, maar als 
het gebeurt dan zoeken ze of een vervanger of ze 
wisselen de lessen waardoor je of een uur eerder 
uit bent of een uur later naar school moet. Soms 
lukt dat niet en heb je een tussenuur, dan kan je 
bijvoorbeeld je huiswerk maken in de aula. Ik zit nu 
3 weken op deze school en ik heb 2x uitval gehad.

Veel plezier en succes met het kiezen van een 
school!

Groetjes,
Kasper Brands

Dit zijn een paar redenen om voor het
Norbertus Gertrudis Lyceum te kiezen! 

5 redenen waarom je naar deze school kan komen!

1. Alle docenten welkomen jullie hart vol!
2. Hier zitten niet alle niveaus bij elkaar dus het is 
minder druk.
3. Als je goed meedoet met de les en al je werk af 
krijgt, heb je geen huiswerk!
4. Ze hebben super lekkere broodjes in de kantine!
5. We hebben een witte bruggers week, als je dan 
in de eerste 2 weken je huiswerk vergeet of als je te 
laat komt dan is dat niet erg! 

Veel plezier en succes en misschien zien we je 
volgend jaar! :)

Fem Bruijnincx en Jwen Almustafa Alali, B1d

S u cce s . . .  m e t  j e  ke u z e !



Beste bijna-brugklasser,

Hopelijk hebben de verhalen van deze brugklassers en 

het  bezoek aan onze school tijdens onze Open Avond 

jou een goed beeld gegeven van hoe het er op het Nor-

bertus Gertrudis Lyceum aan toe gaat. Als je nog vra-

gen hebt kun je ons altijd bellen . En je kunt ook nog 

een ochtend mee lopen met een brugklas om de school 

in actie te zien , of je aanmelden voor een van de Kom 

Kennis Maken Middagen . Kijk voor meer informatie 

daarover op onze website .

We wensen je in ieder geval veel succes bij 

het kiezen van de school die het beste bij 

jou past, en hopelijk zien we je vol-

gend jaar terug op het Norbertus 

Gertrudis Lyceum!


