
Nog even, dan gaat uw zoon of 

dochter naar het voortgezet 

onderwijs (VO). Een spannende stap, 

een nieuw avontuur. De basisschool 

heeft in de loop der jaren natuurlijk 

veel nuttige informatie verzameld 

over het leren en welzijn van uw 

kind. Daarmee is een passend advies 

geformuleerd voor de vervolgstap 

die eraan komt. Eén stem ontbrak 

tot voor kort in dit geheel. Die 

van uw kind, de leerling zelf. 

Binnenkort krijgen de leerlingen 

van groep 8 de mogelijkheid om hun 

eigen verhaal te vertellen, via: 

de Eigen Wijzer!

de  eigen wijzer

leerlingen schrijven hun eigen
‘gebruiksaanwijzing’ voor de 
mentor van de brugklas



nog steeds vind ik het 
naar als er gescholden 

wordt met ‘kanker’, 
dat heb ik dus maar 

opgeschreven
Via de Eigen Wijzer kan 

de aanstaande brugklas-

leerling zelf in eigen woor-

den aangeven wat hij/zij 

nodig heeft om zich pret-

tig te voelen op school. 

Bij het werken en leren, 

in de klas, maar ook 

welke belangrijke 

gebeurtenissen of 

omstandigheden er in 

zijn/haar leven een rol 

spelen. Kortom alles wat 

een brugklasmentor zou 

moeten weten om een 

leerling te kunnen onder-

steunen bij een goede 

start in het VO. 

Sean komt van de Zuider-

polder in Haarlem. “Ik denk 

dat dit heel goed is, omdat 

je meestal meer over jezelf 

weet dan je leerkracht. Ik 

ben bijvoorbeeld wel rustig, 

maar soms kan ik heel erg 

boos worden en dan is het 

echt vechten. Ik probeer 

natuurlijk om dat niet te 

doen, maar het is wel goed 

als ze dat op mijn nieuwe 

school weten.” 

meestal weet je 
meer over jezelf 
dan je leerkracht



Julia zat op de BSV in Bloemendaal. Als klein meisje 

kreeg Julia leukemie. “Nu ben ik weer helemaal 

gezond, maar dat was wel een heftige tijd. Mijn 

ouders waren ook heel bang. Nog steeds vind ik het 

naar als er gescholden wordt met ‘kanker’. Dat heb 

ik dus maar opgeschreven. Maar bijvoorbeeld ook 

dat ik hou van tekenen, theater, muziek en dansen. 

Daarmee kan ik echt laten zien wat ik voel.”

“Ik vind de Eigen Wijzer echt briljant”, 

zegt een mentor van het voortgezet 

onderwijs. “Wie ben je, wat vind je 

belangrijk, wat heb je nodig om goed te 

kunnen leren? Dat soort vragen kunnen 

leerlingen zelf uitstekend beantwoorden 

en dat is waardevolle informatie voor 

een mentor. Ik merk dat ik dankzij de 

Eigen Wijzer sneller tot de kern kom.”

dit is waarde-
volle infor-
matie voor 
een mentor. 
Ik merk dat 
ik dankzij de 
Eigen Wijzer 
sneller tot 
de kern kom



Luisa zat, net als Julia, op 

de BSV in Bloemendaal. 

Zij heeft weer heel andere 

dingen ingevuld. “Ja, dat 

ik de eerste vijf jaar op de 

Bahama’s woonde, waar ze 

Engels spreken. En dat ze 

hier in Nederland ontdekten 

dat ik dyslexie en dyscalculie 

heb. Nadat ik groep 4 over 

heb gedaan ging het stukken 

beter, maar ik vind het elke 

keer toch nog wel spannend 

als er een toets is.”

ik vind het elke keer 
toch nog wel spannend 
als er een toets is

Met vragen kunt u 

terecht bij de leerkracht 

van uw kind.

De Eigen Wijzer is 

samengesteld door

Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs 

Zuid-Kennemerland 

Samenwerkingsverband VO 

Zuid-Kennemerland


