mijn eigen wijzer

Nog even, dan ga je naar
het voortgezet onderwijs.
Een spannende stap, een nieuw
avontuur. Jouw basisschool
heeft veel informatie verzameld
over wat je leuk vindt en wat
niet, en hoe je werkt en leert.
Maar eén stem ontbreekt nog:
die van jouzelf. Als je deze
Eigen Wijzer invult, help je de
mentor op jouw nieuwe school
om er achter te komen wat jij in
het voortgezet onderwijs wilt
en wat je daarvoor nodig hebt.
En zo helpen jullie elkaar.
Mooi toch!
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contacten met anderen
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Ik heb zin om naar het voortgezet onderwijs te gaan

vragen stellen aan docenten

Ik krijg voldoende hulp van
mijn ouders

de weg vinden op school

Ik ga zeker mijn diploma
halen
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deze vakken lijken mij leuk omdat

dit heb ik nodig om
goede cijfers te halen

ik kan wel wat
hulp gebruiken bij
bij deze vakken heb ik misschien
wat hulp nodig omdat

vragen stellen aan docenten
motivatie voor school
plannen van het leren
agenda bijhouden
huiswerk maken
samenwerken met anderen
opletten in de klas

Dit wil ik er verder
over vertellen

Vind je het makkelijk
om contacten te maken?
ja
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Hoe merk je dat?
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dit wil ik verder nog kwijt
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