
 

Naar de brugklas 
Een brugpieper geeft tips 
 

Als je in groep 8 zit, moet je een middelbare school kiezen. Dat is lastig. Ook is het best eng 
dat je straks brugpieper bent en alles anders wordt op school. In deze clip geeft een 
brugklasser een paar handige tips. 
 
Ik heb vandaag een hele zware tas. Het verschil met de basisschool en de middelbare 
school - qua tas - is heel groot. Vroeger had ik wel 3 dingen in mijn tas en nu heb ik er wel 
iets van 20, zoals engels, biologie, frans, allemaal van dat soort vakken. 

Ik moet nu heel ver fietsen naar school, wel 5 ½ kilometer. En ja, vroeger was het echt heel 
anders, vroeger hoefde ik maar 800 meter naar school te fietsen of zo.  

De grootste verschillen qua vakken zijn toch wel, dat je hier 2 nieuwe vakken hebt, dat zijn 
frans en techniek. Er zijn ook een aantal vakken echt veranderd, zoals wiskunde. Eerst was 
dat rekenen, met 3 x 3 enzo, maar dat is het nu echt niet meer! 

De leraar op de basisschool, die zag je iedere dag, ieder uur. Nu zie je ieder uur een andere 
leraar. In het begin is dat wel heel erg wennen, want dan kennen die leraren je naam nog 
niet eens. 

Je moet ook nieuwe vrienden maken, maar de vrienden die je had van de basisschool, die 
houdt je eigenlijk ook altijd wel. Die wonen dichtbij en daar kan je in het weekend 
bijvoorbeeld een keer naartoe gaan of op vrijdagmiddag als je even geen huiswerk hebt.  

Als je bang bent om als brugpieper uitgescholden te worden, dan heb je eigenlijk alleen 
maar last van een beetje stoere tweedeklassers. Die denken dan dat ze veel beter zijn dan 
jij.  

En dan nu Tips Van De Expert! Tip 1: Als je moeite hebt met je schoolkeuze, dan moet je de 
school kiezen waar je je meteen thuis voelt. Tip 2: Het is heel handig om je kluisje te 
gebruiken, want dan heb je niet zo'n zware rugzak als je van les naar les moet. En Tip 3: Als 
je niet kan slapen, dan moet je gewoon denken van: Het komt allemaal wel goed, het went 
allemaal. 


