Mijn schoolleven op het Emelwerda College
Hallo, ik ben Hannah de Blois. Ik zit in een brugklas havo/vwo van het Emelwerda
College. In dit stukje tekst schrijf ik over hoe het hier gaat en hoe ik het ervaar op het
Emelwerda College. Veel leesplezier!
Kennismaking
De eerste week van het schooljaar was vooral een kennismakingsweek. Die
maandag waren we vrij. Dinsdag en woensdag waren introductiedagen. Dinsdag
gingen alle aparte brugklassen naar een apart lokaal, samen met de mentor. We
gingen ook nog een speurtocht door de school doen. Woensdag hadden we op het
veld nog kennismakingspellen, zoals het namenspel. Aan het einde mocht je zelfs
gratis patat halen! Toen begonnen donderdag de echte lessen!
De eerste weken
De eerste weken waren voor mij wel rustig verlopen. Bij elke nieuwe les stelde de
docent zich voor. Het vele huiswerk was in het begin wel wennen. Maar gelukkig
kreeg je meestal in de les ook tijd voor je huiswerk. De lokalen vinden is ook wel
wennen, soms kom je ergens anders terecht. Maar gelukkig hebben we magister!
De sfeer in de klas
Nu zit ik al een tijd op het Emelwerda. Ik heb een gezellige klas, maar soms is het
ook erg druk. Daarom vind ik het fijn dat we bij begeleidingsuur met onze mentoren
afspraken maken, bijvoorbeeld als het erg druk in de klas is. Ook bespreken we dan
of je je veilig voelt in de klas. Je kan van alles kwijt bij je mentor!
De lessen
We hebben veel verschillende vakken. Ik vind de vakken waarbij je tekent en knutselt
heel leuk. Ik heb de talentstroom Workshops gekozen, daar maak je veel creatieve
dingen. LO (gym van de basisschool) vind ik ook heel leuk. Vroeger dacht ik dat we
meestal hetzelfde deden als op de basisschool, zoals spelletjes. Maar je leert heel
veel verschillende dingen. Je hebt bijvoorbeeld het thema basketbal en dat ga je een
tijd doen. Daarna begin je weer aan iets nieuws!
Leuke dingen van het Emelwerda
Wat ik heel fijn vind van het Emelwerda, is dat ze alles heel goed georganiseerd
hebben. Bijvoorbeeld met de lesmethode RTTI. Daarmee letten ze niet alleen op je
cijfers, maar ook of je inzicht hebt in een vak. Ook vind ik het leuk dat bij de
feestdagen de kantine heel gezellig wordt gemaakt met slingers. En het was leuk dat
zelfs Sinterklaas nog even langskwam!
Tips
1. Wat handig is voor elke middelbare school, is dat je een stevige rugtas hebt. Ik
ken iemand wiens rugtas is gescheurd, omdat er veel boeken mee moeten!
2. Als we LO hebben, kleden we ons altijd om in de kleedkamer vlak bij de
gymzaal. Het is dan handig waardevolle spullen in de kluis te doen, want de
kleedkamerdeuren gaan niet op slot!
3. Dit is de belangrijkste tip: Wees jezelf!
Ik wens je veel plezier op de middelbare school!

