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1. Als je aan de brugklas denkt dan ...
A. moet je meteen overgeven.
B. word je helemaal blij.
C. denk je: Leuk, maar gelukkig duurt het nog even. 

2.  Je droomde vannacht dat je vandaag al naar 
de brugklas gaat. Wat dacht je bij het wakker 
worden?

A. wat is er mis met de basisschool?
B. het zal eens ti jd worden.
C. ok, maar ik wil nog wel de eindmusical doen.  

3.  Binnenkort heb je een introducti edag op je 
nieuwe school. Hoeveel zin heb jij daarin?

B. ik kan niet wachten.
A. ik denk dat ik die dag griep heb.
C. ik hoop dat het leuk wordt. 

4.  In de brugklas moet je je boeken kaft en. 
Wat is jouw eerste gedachte daarbij?

A. dat leer ik nooit.
C. dat kan ik nog niet, maar dat komt vanzelf wel.
B. dat kan ik al, makkie.

5.  Hoe reageer je als je op de nieuwe school 
voor brugmug wordt uitgemaakt?

B. dan zeg ik: ‘Zal ik je eens prikken, gast.’  
A. dan ren ik hard weg.
C. ik doe net of ik het niet hoor.

6.  In de brugklas krijg je voor elk vak een 
andere leraar. Wat vind je daarvan?

A. ik wil alleen mijn juf of meester van groep 8.
B. lekker afwisselend.
C.  best veel leraren, maar dan heb je wel kans dat er 

leuke tussen zitt en.

7.  Denk je dat je nieuwe vrienden gaat maken 
in de brugklas?

C. ik zie wel. 
A.  ik wil alleen omgaan met de kinderen die ik ken van de 

basisschool.
B. zeker weten, hoe meer nieuwe vrienden, hoe beter.

8.   Ga je nog wel een langs bij je basisschool 
als je in de brugklas zit?

C. misschien wel een keer.
B. nee, daar heb ik geen ti jd meer voor.
A. ik ga elke dag langs, zeker weten.

9.  Je beste vriend of vriendin heeft  een andere 
school uitgekozen dan jij. Wat nu?

B. jammer, maar we kunnen elkaar ook na school zien.
A. ik kies toch maar de school van mijn vriend/vriendin.
 Ook al past die minder bij mij.
C.  ik probeer mijn vriend/vriendin over te halen om ook 

naar mijn school te gaan.

10.  Je nieuwe school gaat verbouwen. 
Wat heb je liever?

C. door de verbouwing begint de brugklas een week later. 
A.  je tekst vergeten ti jdens de eindmusical in groep 8 

en de brugklas begint 2 maanden later. 
B.  15 km fi etsen naar je nieuwe school en de brugklas 

begint op ti jd.

De grote brugklastest
Ben jij klaar voor de brugklas?
Dat is natuurlijk de grote vraag.
Maak de test en je weet meer.
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Heb je 4 keer of meer antwoord A?
Je bent nog niet echt klaar voor de brugklas. 
Je wilt veel liever op de basisschool blijven bij je 
vertrouwde juf of meester. Dat geeft  niet. Je hebt gewoon
wat ti jd nodig om te wennen. Ga naar de introducti edag.
Praat met iemand die in de brugklas zit. 
Hoe meer je weet over de brugklas, hoe makkelijker het zal gaan.

Heb je 4 x of meer antwoord B?
Jij bent 100% klaar voor de brugklas. 
Je kunt gewoon niet wachten tot het zover is. 
Je zult niet snel last hebben van heimwee naar groep 8.
Geniet er van!  

Heb je 4 x of meer antwoord C?
Je bent echt wel klaar voor de brugklas. Maar je vindt het ook spannend. 
Hoe zijn de leraren, je klasgenoten en de nieuwe vakken?
Je weet het nog niet, maar je staat er voor open. 
Dat is een prima houding. Je zult zien dat het allemaal wel lukt.

Uitslag  De grote brugklastest


