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HOE BEREID JIJ
JE VOOR OP DE
BRUGKLAS?

Een kijkje in de school
Ben jij ook zo nieuwsgierig hoe de
school eruit ziet?

Tips!
Onze leerlingen hebben de beste
tips voor jou verzameld!
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Welkom!
Beste leerling uit groep 7/groep 8,
Voor je ligt het nieuwe magazine van Greijdanus Zwolle. We hopen dat je tijdens de open dag al veel
hebt gezien van onze school. In dit magazine willen we je nog iets meer vertellen over het Greijdanus.
Wil je nog meer ervaren van hoe het hier op school gaat? Kom dan naar één van onze open lesmiddagen
op woensdag 6 februari of woensdag 13 februari. Je kunt je hiervoor aanmelden via onze website
greijdanus.nl/event/open-lesmiddag/

Veel leesplezier!
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Een kijkje in de school..
De meeste leerlingen komen op de
fiets naar school. We hebben meerdere fietsenstallingen waar je je
fiets neer kunt zetten.

De ICT staat altijd voor je klaar
als je een probleem hebt met je
Chromebook of Winbook.
De kleurrijke aula in het
FH-gebouw. Hier kun je
gezellig zitten tijdens de
pauze of een tussenuur.

Bij Ben kan je een heerlijke
(gezonde) snack of een lekker
belegd broodje kopen.

In de mediatheek kun je boeken
lenen en in stilte zelfstandig
werken. Altijd handig voor verschillende vakken of werkstukken.

Diensten & producten heeft
een leerplein. Hier volg je lessen
en kun je praktisch aan de slag.

Dit is een techniek lokaal.

Hier zie je een natuurkunde/
scheikunde lokaal. In deze
lokalen ga je tijdens practicums met proefjes aan de
slag.

In de school hebben we 6
gymzalen waar je tijdens de
gymles lekker actief bezig
kunt zijn.

We hebben natuurlijk ook
gewone leslokalen :)

Tot snel op
Greijdanus!

Wist je dat...
2/3 van alle leerlingen op Greijdanus Zwolle komt niet uit Zwolle.

90
Onze leerlingen komen van 90
verschillende basisscholen

64.000

en leggen met elkaar 64.000 km af

PER DAG

van huis naar school en weer terug

Dat is dezelfde afstand als twee keer
op en neer naar Sydney (Australië).

Per jaar heb je gemiddeld
1000 uur les.
Eén stip voor elke leerling hier op school. In totaal 2341 + 1 stip
gereserveerd voor jou!

21 eerste
klassen

In totaal zijn er 437 eerste
klassers. Waarvan 206 in hv en
231 in vmbo.
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6 gymzalen

2200 kluisjes

6 vleugels

100 lokalen

Alle 2.341
leerlingen
gebruiken
een
Chromebook/
Winbook

Ieder deel van de school heeft een eigen
afdeling: kleine schooltjes in een grote
school.
Op heel Greijdanus werken
in totaal 311 medewerkers!

Column
Hey toekomstige brugklasser!
Mijn naam is Rinse Dijkstra en ik zit momenteel in het laatste jaar van het VWO. Ik loop dus
al bijna zes jaar rond op deze school, maar daar komt binnenkort een eind aan. Jij staat nog
aan het begin van je middelbare schoolcarrière, aan mij is gevraagd even iets te vertellen
over hoe mijn tijd hier was en, misschien nog belangrijker, of het een beetje was zoals ik had
verwacht!
Ik zal maar beginnen bij het begin: de brugklas! Zelf vond ik het destijds best spannend om
elke dag naar een hele nieuwe school te gaan, en dan ook nog zo’n grote! Allerlei verschillende lokalen, vakken en leraren. Omdat ik thuis de oudste ben wist ik ook niet zo goed wat
ik nou eigenlijk moest verwachten… Gelukkig zijn er veel mensen om je te helpen, waaronder
je mentor, en in mijn geval had ik al heel snel nieuwe vrienden gemaakt. Voor je het weet
ben je een echte middelbare scholier!
In de jaren daarna heb ik heel wat leuke dingen meegemaakt met school: tripjes naar het
buitenland, de Nacht van Betekenis, de Grote Avond en nog veel meer! Het Greijdanus biedt
voor ieder wat wils, dus school kan ook heel leuk zijn!
Ten slotte zou ik je graag mee willen geven dat je je vooral niet druk hoeft te maken over je
eerste jaar op de middelbare school. Het valt allemaal heel erg mee, en als je gewoon doet
wat je kan voor je schoolwerk komt dat allemaal wel goed!
Heel veel succes volgend schooljaar!
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Grootste verschil
middelbare en basisschool
Wat zijn volgens de leerlingen de grootste verschillen
tussen de basisschool en de middelbare?
Meer huiswerk

Verder fietsen/reizen

Verschillende leraren
Hoeveelheid lesstof is anders

Meer vrijheid
Je bent weer de jongste

Op de basisschool heb je maar zo’n
30 leerlingen met dezelfde leeftijd,
hier superveel!

Sudoku erop los!
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Nacht van
Betekenis
In Nederland vinden we het heel gewoon dat de overheid het onderwijs betaalt. In India is dat
niet het geval. Daar moeten ouders de school helemaal zelf betalen. Het schoolgeld voor één
leerling voor één schooljaar bedraagt gemiddeld € 400,-. Dat kunnen de ouders van kinderen uit
arme gezinnen niet betalen, daardoor kunnen deze kinderen niet naar school.
De leerlingen van de eersteklassen op Greijdanus Zwolle komen daarom elk jaar in actie voor
India. Ze gaan daarvoor een hele nacht naar school! Ook jij mag dat dus gaan beleven. Door je
voor deze lessenmarathon te laten sponsoren maak je het voor de kinderen in India ook
mogelijk om naar school te gaan.

De avond is meestal in maart, en begint om 20.00
uur. De dag zelf ben je dan vrij! Tijdens de nacht
zijn er verschillende workshops, sport- en spelactiviteiten en lessen. Het programma duurt tot
8 uur ’s morgens….en dan mag je weer naar huis.
Trouwens, als je echt niet wakker kunt blijven,
worden er slaapplekken voor je geregeld.
Het afgelopen jaar heeft op deze manier maar liefst
45.000 euro opgebracht! En het was ook gewoon
heel leuk en gezellig met elkaar. Tot dan!
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Naar welke brugklas ga jij?
Verdeling brugklassen
Greijdanus Zwolle

Je ziet dat er heel wat verschillende brugklassen zijn op Greijdanus Zwolle. Je kunt op Greijdanus dan ook
veel soorten onderwijs volgen. En als het soms nog niet helemaal duidelijk is waar je het best op je plek
bent, zijn er klassen waar je makkelijk kunt schuiven van het ene naar het andere niveau. Er is een plek voor
iedereen!
De meeste klassen beginnen pas met het tweede lesuur, dus om 9 uur. Je bent uiterlijk om 16 uur weer klaar.
Je gaat ongeveer veertig weken in het jaar naar school, en krijgt gemiddeld 25 uren les per week, verdeeld
over verschillende vakken. In totaal krijg je het eerste jaar dus zo’n 1000 uren onderwijs bij ons.
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Lestijden

Vakken

Lesuren per week

Les 1 08.00 - 09.00 uur

Aardrijkskunde

2 uur

Les 2 09.00 - 10.05 uur

Biologie

1 uur

Les 3 10.10 - 11.10 uur

Duits

1 tot 2 uur

Les 4 11:30 - 12:30 uur

Engels

3 uur

Les 5 12:45 - 13:45 uur

Frans

2 uur

Les 6 13.55 - 14.55 uur

Geschiedenis

2 uur

Les 7 15.00 - 16.00 uur

Godsdienst

1,5 uur

Teken en handvaardigheid

1 uur

Gym

2 uur

Muziek

1 uur

Techniek

1 uur

Wiskunde

3 uur

Hallo ik ben je mentor!

Problemen met
leerlingen of
docenten? Praat er
met me over

Leren leren?
Ik help je op weg

Lage cijfers?
Geef het op
tijd aan!

Gewoon een gesprek
nodig? Je weet me
te vinden

Extra uitdaging
nodig? Ik kan
daarvoor zorgen

Even de draad kwijt?
Ik help je die te vinden

Kom je er alleen niet
uit? We hebben het
er samen over
Zomaar een
vraag? Daar
ben ik voor

Iets leuks te delen?
Laat het me weten!

Interview
conciërge Van de Riet
Wat doet een conciërge allemaal?
Een conciërge is enerzijds heel praktisch bezig.
Het gebouw moet iedere ochtend worden geopend en ’s middags weer worden afgesloten,
hij of zij ziet erop toe dat het binnen en buiten
de school netjes en opgeruimd blijft en hij zorgt
voor veiligheid op school. Een conciërge heeft
een EHBO-diploma en is lid van de BHV ploeg.
Daarnaast is een conciërge ook behulpzaam voor
leerlingen, medewerkers en bezoekers op school,
en als er iets is kun je hem of haar dus altijd
opzoeken!
Wat vindt u het allerleukste aan uw baan?

iemand ziek en moet ‘ie naar huis. Dan regel ik dat.
Maar ook als je sleutels kwijt zijn, of je jas is weg
of je kluisje doet het niet, dan ben ik er voor je.
Wat wilt u meegeven aan nieuwe leerlingen?
Ik zou mee willen geven dat de
conciërge het reuze gezellig
vindt als je langs komt voor
een praatje of een luisterend
oor. Mijn tip is dat je heb
beste bij de conciërge langs
kunt gaan want hij weet
“bijna” alles. :-)

Het allerleukste vind ik het contact met leerlingen. Ze komen bij mij met hun leuke dingen,
maar ook met hun problemen. Soms heeft iemand een pleister of paracetamol nodig, of wordt
11

De beste tips voor jou!
Bij Greijdanus helpen we elkaar op weg. We hebben
alvast een paar tips van leerlingen verzameld zodat jij
straks een goede start kunt maken!
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Blijf dicht
bij jezelf

School doe je
voor jezelf en
je toekomst!

3
Neem altijd geld
mee voor als je
je eten vergeet

5

Luister naar
wat de leraar
zegt over
studieplanners

4
Let goed op
in de les

7

Loop altijd samen
met je vrienden als
je niet weet waar je
moet zijn, dan kun
je het samen
oplossen

12

6

Doe elke dag
een beetje
voor school

8

Je bent niet de
enige die het
spannend vindt,
iedereen is
nieuw

Portemonnee
Chromebook/Winbook

Lesboeken

Rekenmachine

Wat zit er in je tas?

En wat bewaar je in je kluisje?
Water

Lunch

Schriften

Overdag kun je in je kluisje
je jas en je gymspullen
bewaren. Ook kun je de
zware boeken die je niet
nodig hebt erin laten liggen.

Etui
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@Greijdanus
Je vindt Greijdanus ook online!
Bij Greijdanus werken we digitaal. Dat betekent niet
alleen dat iedereen op school een Chromebook of
Winbook heeft om mee te werken, maar ook dat je
bijvoorbeeld je leerboeken, rooster, huiswerk, toetsen
en cijfers online kunt inzien.
Verder kan je een app downloaden op je mobiel waarin je ook je huiswerk, rooster, cijfers, etc. kunt vinden.
Deze app heet SOMtoday. Met deze app kan je communiceren met je docenten. Tegen de tijd dat je bij
ons op school zit, krijg je hierover meer info, onder
andere van je mentor. Het is eerst even wennen, maar
na een paar weken gaat het vanzelf!

greijdanuscollege

Volg ons nu op Instagram!
@greijdanuscollege

Meer informatie over onze school?
www.greijdanus.nl
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Toffe bijbaan

Bureau van Waarden
Wat vind je leuk om te doen?
Welk talent wil je inzetten voor de school?
En wat wil je leren?
Het Bureau van Waarden is de plek waar je jouw baan als medewerker van
Greijdanus vindt. Je kunt aan de slag als gastdame of gastheer, met allerlei
administratieve klussen, als reporter, bij de ICT helpdesk, als geluidsman
of -vrouw en je kunt bijles geven. Daarmee verdien je een zakcentje, terwijl
je nieuwe dingen leert. En door te delen van je talent, help je de school nog
mooier te maken.
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Jongens, morgen gaan jullie weer
naar school, dus voortaan een
uurtje eerder naar bed!

Schieten jullie een
beetje op? Het is
al bijna half 9!
Suuuss! Waar
blijf je nou?!!

We weten nog niet welke
lessen we hebben, en ik
wil niet dat ik dan met mijn
mond vol tanden sta..

BAN
G!
BANG! BA
NG!

Dat ga ik dus
echt niet doen!

GG TRRIIN
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Nou gewoon.. mijn Chromebook,
alle boeken, schriften, pennen..
We gaan toch naar school!?

De volgende ochtend...
Maar.. je gaat toch niet al die spullen
meeslepen op de eerste dag?!

*PFF..* *PFF..*

Wat heb je
allemaal bij je?!

Nou ik doe dan
wel net alsof ik je
niet ken hoor!

Het is mooi weer, dus ik vind dat
we om te beginnen er maar een
buitenles van moeten maken!
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Oké vooruit..

Goedemorgen! De eerste dag van
dit schooljaar. We moeten er vast
allemaal nog een beetje in komen
na zo’n lange zomervakantie!

Bergen jullie je boeken en
Chromebook maar weer op! We gaan
met z’n allen naar het Engelse Werk
om daar op onderzoek uit te gaan.

