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Overstap portfolio



Beste leerlingen van groep 8, 

Jullie maken binnenkort de overstap van groep 8 naar de 1e klas van het Voortgezet Onderwijs. Volgend 
schooljaar gaan jullie niet meer naar de basisschool maar naar het Greijdanus in Zwolle. We hopen dat je 
het leuk vindt en dat je niet kunt wachten tot het zover is. Maar misschien vind je het ook wel een beetje 
spannend.  

Wij vinden het in ieder geval heel erg leuk dat jij volgend jaar 
een van onze leerlingen bent!

Om je een beetje voor te bereiden op wat je in de 1e klas allemaal te wachten staat, is het goed om 
je vast wat te verdiepen in je nieuwe school. Om je daarbij te helpen hebben we dit overstapportfolio 
gemaakt. Hierin staan opdrachten en vragen over het Greijdanus, maar ook over jezelf, zodat we jou vooraf 
al een beetje leren kennen. Jouw mentor van volgend jaar gaat dit portfolio na de zomervakantie met je 
bespreken.

We willen graag dat je de vragen en opdrachten op de basisschool of thuis maakt en inlevert op de 
introductiemorgen, woensdag 30 juni bij je mentor van je nieuwe klas. 
 

Veel succes met het maken van dit werkstuk!

 

Vragen en opdrachten
1. Wie ben ik
Schrijf een verhaal of maak een creatief fotoverslag over jezelf waarin je jezelf voorstelt. De titel van dit 
verhaal is: ‘Mag ik mij even voorstellen?’. Je kunt iets vertellen over jullie gezin, huisdieren, hobby’s, sport 
en andere interesses. Je kunt iets vertellen over je kamer en de plaats waar je woont.  Het verhaal over 
jezelf is 1 pagina A4 lang en het is leuk om ervoor te zorgen dat je jezelf zo netjes mogelijk presenteert. 
Zorg dat het er goed uitziet!   

2. www.greijdanus.nl
Bezoek de website van het Greijdanus en haal hier informatie uit die voor jou belangrijk is (even-tueel ook 
foto’s of plaatjes).  Dit gedeelte telt maximaal 1 pagina A4.

3. Hoe denk jij over de overstap naar het Greijdanus?
In dit gedeelte kun je vertellen wat je al weet over je nieuwe school. Misschien ben je al op de open dag 
geweest of heb je er al over gehoord of gelezen. Gebruik ook de informatie uit de vorige opdracht hierbij 
om de volgende vragen te beantwoorden. Welke verwachting heb je en waar kijk je naar uit? Maar ook: 
waar zie je tegenop? Wat zullen de grootste veranderingen zijn? Hoe vond je het op de basisschool? Welke 
vakken vond je leuk en minder leuk? Welk vak lijkt je moeilijk op het Greijdanus en waarom?  Dit gedeelte 
telt 1 pagina A4.

http://www.greijdanus.nl


4. Wat kan ik allemaal al? 
Je hebt op de basisschool veel geleerd waar je op het Greijdanus veel gemak van kunt hebben. Je mentor is heel 
benieuwd naar wat je allemaal kunt en welke dingen je allemaal nog beter wilt leren. Hieronder staat een lijstje 
met vaardigheden. 

A) Vul onderstaand schema in:

Heel 
goed

Goed Gewoon Moeilijk Heel 
moeilijk

1. Samenwerken met anderen in de groep

2. Iets organiseren

3. Iets voor de klas vertellen (presenteren)

4. Zelfstandig werken

5. Op een prettige manier omgaan met je klasgenoten.

6. Je aan de regels houden

7. Concentreren

8 Je ergens voor inzetten en er voor gaan! (bijv. een wedstrijd)

9. Doorzettingsvermogen: je inzetten voor moeilijke opdrachten

10. Tijd nemen voor een opdracht

11. Tegen teleurstellingen kunnen

12. Een boekverslag maken

13. Een spreekbeurt houden

14. Alleen een werkstuk maken

15. Een PowerPoint presentatie maken

16. Een verslag typen

17. Informatie op de computer zoeken

18. Het goede voorbeeld geven

19. Zorgzaam zijn voor een ander

20. Met humor antwoord of commentaar geven aan een ander.

B)  Kies uit bovenstaande lijst 3 dingen waar je goed in bent en vertel daar iets over.  
 Geef voorbeelden waaruit blijkt dat je die dingen goed kunt. 



5. De voorkant
Bedenk voor de voorkant van je werkstuk een pakkende titel. Zet je naam en ook de naam en het logo van het 
Greijdanus op de voorkant in een mooi lettertype. Plak er ook een (digitale) foto van jezelf bij. Zet onderaan: Ik 
kom van… (de naam van je basisschool) uit… (de plaatsnaam). 

6. Extra mogelijkheden, voor als je nog wat meer (iets extra’s) wilt doen
• Geef een beschrijving (of maakt een plattegrond) van de route van jouw huis naar het Greijdanus.
• Maak een plattegrond van je slaapkamer (op schaal).
• Interview iemand die op de nieuwe school zit/werkt.
• Welke vragen zou je het liefst aan een 1e klasser willen stellen? 
• Vertel aan je nieuwe mentor wat je al weet van Engels of van computers.
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