
Emelwerda College 
 

Ik ben Thomas ik ben 12 jaar en ik zit sinds afgelopen zomer op het Emelwerda College. Als 

je dit leest zit je vast te popelen om naar deze school te gaan. Deze school heeft 

talentstromen, leuke activiteiten en nog veel meer. 

Introductiedagen 

Tijdens de introductiedagen voor het schooljaar bekijk je gewoon hoe de school eruitziet en 

wat er allemaal voor activiteiten zijn. Voor de zomervakantie hadden we een 

kennismakingsavond met onze nieuwe klas. Toen het schooljaar begon, was het wennen. 

De eerste week hadden we introductiedagen en hadden we een speurtocht door de school 

zodat je een beetje weet waar alle lokalen zijn. 

Begin schooljaar 

In de tweede week kregen we voor het eerst les, dat vond ik best wel spannend, ook omdat 

ik bijna niemand kende. Toen er een paar dagen/weken voorbij waren kende ik wat meer 

kinderen en ging ik wat meer met ze om. Aan het begin van het schooljaar krijg je ook een 

kluispas en een eigen kluisje waar je je boeken in doet. 

De sfeer in de klas 

De sfeer is goed in de klas, het is druk, gezellig en we kunnen goed met elkaar opschieten. 

We zitten met 18 jongens en 6 meisjes in de klas. Door het coronavirus zitten we nu met 

halve klassen op school, maar dat verpest de sfeer niet. Ook hebben we een groepsapp 

waarin we informatie delen over school. 

De lessen 

Een les op het Emelwerda College duurt 45 minuten. Sommige vakken ken je vast wel zoals: 

Engels, aardrijkskunde en geschiedenis. Taal, begrijpend lezen en spelling worden één vak 

namelijk: Nederlands. Ook hebben we op het Emelwerda talentstromen waarvan je één moet 

kiezen, je kan kiezen uit: technasium, workshops, sportklas, cultuurklas en Cambridge. Ik 

heb gekozen voor technasium omdat ik houd van computeren en dingen maken. 

Het plein 

Op het plein kan je verschillende dingen doen, je kan bijvoorbeeld voetballen, klimmen op de 

muren, volleyballen en pauze houden. Als je wil, kan je ook buiten school gaan, als je maar 

op tijd de les weer in bent. 

Tot slot 

Ik geef jullie nu nog even een paar tips voor de middelbare school. Wees gewoon jezelf en 

ga niet opeens dingen doen die je in groep 8 ook niet deed. Als je een lange dag hebt, is het 

handig om je boeken die je pas s ’middags nodig hebt in je kluisje te doen, dan is je tas 

minder zwaar. En mijn laatste tip is: pak je boeken ‘s avonds in dan heb je ‘s ochtends 

minder stres en is de kans dat je iets vergeet minder groot.  

Jij komt toch ook naar het Emelwerda College!  

 


