Het Emelwerda College als nieuwe school?
Hoi! Ik ben Twan. Ik ben 12 jaar en zit in klas 1 vwo. Ik ga het in dit artikel over het
Emelwerda College hebben, dus bijvoorbeeld: wat kan je allemaal verwachten? Hoe is het
op het Emelwerda College? En zo nog wel meer dingen. Ik heb dit artikel geschreven, omdat
mijn doel is om jullie allemaal te overtuigen om het Emelwerda College te kiezen als nieuwe
school!

De introductiedagen
In de eerste week dat je op school bent heb je twee introductie dagen.Tijdens die
introductiedagen krijg je te horen wat je allemaal kan verwachten op je nieuwe school, je
leert je klasgenoten beter kennen en je doet verschillende activiteiten, zowel binnen als
buiten.

Hoe vond ik het in het begin op het Emelwerda College?
De eerste paar dagen vond ik het echt heel erg leuk. Wat ik heel leuk vond, was dat alles
anders was. Je had andere klasgenoten, verschillende lokalen en verschillende leraren. Wel
moest ik even wennen aan mijn zware tas, want op de basisschool hoef je natuurlijk niet
zoveel boeken mee te nemen en op de middelbare gaat dat net even iets anders.

De klas nu
In de klas hebben we het vaak gezellig. We maken veel grapjes, wat de leraren niet zo fijn
vinden, haha oeps….. De sfeer in de klas is goed. We proberen met z’n allen om er een
leuke groep van te maken!

De lessen
De lessen die ik krijg zijn vaak erg leuk. De lessen zijn erg verschillend. De ene keer doen
we bijvoorbeeld een kahoot of een quizlet en de andere keer krijgen we bijvoorbeeld alleen
uitleg. Ik neem even als voorbeeld biologie. Bij biologie krijgen we meestal eerst de uitleg en
daarna mogen we zelf aan de slag met ons huiswerk. Het leuke bij biologie is ook dat we
vaak als allerlaatste een whiteboard quiz gaan doen. Je krijgt dan vragen die je moet
proberen te antwoorden.

Wat heel leuk is aan mijn school
Wat ik heel leuk vind aan mijn school is dat het altijd heel gezellig is. Als het bijvoorbeeld
bijna kerst is hangen er allemaal gezellige slingers en staan er kerstbomen.

Waarmee moet je rekening houden als je naar het Emelwerda College gaat?
Tip 1: Op de middelbare krijg je natuurlijk veel huiswerk en heb je meer toetsen, daarom
geef ik jou als tip mee: Plan goed! En als je een toets hebt, begin op tijd!

Tip 2: Zorg dat je alles op orde hebt! De app magister helpt daarbij. Als je naar het
Emelwerda College gaat gebruik je de app magister, in die app kan je bijvoorbeeld precies
zien welke boeken je mee moet nemen en zo nog veel meer.

Tip 3: Op de middelbare heb je natuurlijk drukkere dagen. Je komt daarom ook vaak moe
thuis. Dit is niet bij iedereen zo maar dit was wel bij mij. Als jij dit hebt, het is normaal! Heel
veel kinderen hebben het!

