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Ben je ook zo benieuwd naar 
hoe het er op de middelbare 
school aan toegaat? Hier 
lees je wat je allemaal kunt 
verwachten!

Rooster

Op de middelbare school krijg je elk jaar een nieuw 
rooster. Gebruik hiervoor de app en je weet in welk 
lokaal je moet zijn en welke lessen je hebt op een dag.  

Kluisje
Van een zware boekentas krijg 
je spierballen. Je kunt er ook 
voor kiezen om de boeken 
die je de eerste drie uur nodig 
hebt in je tas te doen en de 
rest in je kluisje. Tijdens de 
pauze wissel je die boeken 
om voor de boeken die je 
voor de volgende uren nodig 
hebt.

Handig!

Naar school. Op de fiets of met het 
openbaar vervoer?

Misschien moet je voor de middelbare school verder fietsen of 
kom je straks zelfs met de bus of metro naar school! Als je op de 
fiets komt, dan kun je deze in de fietsenstalling op school zetten. 
Maar je kunt ook heel makkelijk met het OV komen. De tram- 
en metrohaltes zijn vlakbij!

De eerste schooldag! 

De eerste schooldag staat in het teken van kennismaking. Je krijgt
informatie over het lesrooster en je mentor zal uitleg geven over je 
agenda, de regels en de gang van zaken op school. Je leert alles wat 
nodig is om goed te beginnen en je leert je klasgenootjes beter kennen. 

Gezellige pauzes
Op de basisschool ging je tussen de 
middag naar huis om een boterham te 
eten. Op de middelbare heb je na het 
derde en vijfde uur een pauze. Tijdens 
deze pauzes kun je wat eten en drinken 
in de kantine of even lekker een luchtje 
scheppen op het schoolplein. 

Take a break

Lopen tussen de lessen door
Je krijgt verschillende lessen en wisselt ook regelmatig van lokaal. 
Dat is hartstikke goed voor je conditie!  
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Naar de middelbare
Wat kun je verwachten? 

Wat maakt onze school bijzonder?
Rector Annerieke van Grol vertelt

Brugklassers
In de spotlight

Extra uitdaging 
Gymnasium, Technasium en de sportklas

Reacties van leerlingen
Waarom Spieringshoek? 

Even voorstellen
De brugklasmentor en tutoren

Do it yourself
Peper en zout scheiden

Tips! 

Voor een goede start

Net wat jij nodig hebt
Begeleiding en zorg is bij ons 
vanzelfsprekend

Blik naar buiten
De juiste bagage voor jouw toekomst

Communicatie met je ouders
Goed contact vinden we erg belangrijk

Hoe kun je je aanmelden?
Meld je aan en wees welkom! 

5 vragen aan  de 
rector 1. Dus u bent de 

rector- bestuurder! 
Bent u de baas van de school?
Dat klopt. Ik moet ervoor zorgen dat alles goed 
blijft gaan op school. Dat doe ik natuurlijk wel 
samen met mijn collega’s.

2. Wat maakt Sg Spieringshoek 
voor u bijzonder?
Dat Spieringshoek een fijne school is, waar
leerlingen zich thuis voelen én goed onderwijs 
krijgen. We kijken altijd wat er beter kan en 
blijven vernieuwen, zonder met alle winden mee 
te waaien. Trouwens, wat we doen, doen we 
goed.

3. Hoe vond u het zelf op de 
middelbare school?
Dat was een heel fijne tijd! Ik hoop dat iedere 
leerling op Spieringshoek het net zo leuk heeft 
op school als ik destijds. Al kletste ik volgens mijn 
leraren soms wel een beetje te veel…

4. Wat vindt u het leukste aan 
rector zijn?
Dat je iets kunt betekenen in de ontwikkeling van 
jongeren. Ik heb zelf ook twee kinderen en stond 
vroeger voor de klas als docent Nederlands. Ook 
nu probeer ik zoveel mogelijk in de school te 
zijn. Soms is dat best lastig, want we moeten ook 
weleens buiten de school vergaderen, maar ik 
vind het erg belangrijk.

5. Heeft u tips voor leerlingen 
van groep 8?
Ga bij veel scholen kijken en stel vragen tijdens 
het Open Huis. Maar wat het allerbelangrijkste is: 
volg je gevoel!
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Maxim
Maxim: “Ik kreeg havo/vwo advies en ben blij dat 
ik de kans heb gepakt om naar deze school te gaan, 
want het gaat erg goed. Tijdens het mentoruur leer 
je hoe je moet plannen en samenvattingen moet 
maken. Het verschil met de basisschool is dat het 
wel iets serieuzer is allemaal.”

Mijs
Mijs: “In het begin vond ik de school heel groot, 
maar ik was snel gewend. Inmiddels loop ik op de 
automatische piloot overal naartoe en ken ik mijn 
rooster uit m’n hoofd.”

Thomas
Thomas: “Ik vind tot nu toe biologie en de 
Sportklas het leukst. De Sportklas houdt in dat 
je naast gym nog twee uur extra in de week aan 
sport doet. Ook doe je veel onbekende sporten, 
zoals lacrosse of jongleren. Erg leuk en een mooie 
uitdaging.”

Suus
Suus: “We hebben een hele fijne en gezellige klas 
en iedereen hoort erbij. Ook als je nog niemand 
kent, maak je snel nieuwe vrienden. We hebben 
veel vrijheid in de pauzes en je kunt zelf kiezen of 
je naar buiten gaat met mooi weer of binnenblijft 
om nog iets te leren.”

Klas: B1E

Klas: B1G

‘‘Ik ben blij dat ik de kans heb gepakt om naar deze school te gaan”

“Je maakt 
heel snel nieuwe 

vrienden’’

Ayha
Ayha: “Het leuke aan het Technasium vind ik dat het er 
professioneel aan toegaat. Je doet opdrachten voor echte 
opdrachtgevers en helpt hen met een probleem of vraag. We 
doen veel verschillende projecten en we krijgen goed uitleg 
over alle apparatuur en hoe we deze moeten gebruiken.” 
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Klas: B1C

Siham
Siham: “Ik heb voor deze school gekozen omdat je hier extra 
vakken krijgt zoals Spaans en theater. Vooral theater vind ik 
erg fijn. Hier mag je lekker druk zijn of kun je in de huid van 
iemand anders kruipen. Wij hebben dit aan het einde van 
de dag en dan kunnen we lekker onze energie kwijt. Ik vind 
de leerkrachten hier lief en open.”

Klas: B1F

Onze brugklasleerlingen vertellen…

Brugklassers
     in de    spotlight

Klas: B1E

Klas: B1G
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Spaans en theater

In de brugklas krijg je Spaans en theater. Spaans is de 
derde wereldtaal. Daarom hoort deze taal ook zeker 
thuis in een opleiding. Verder is het natuurlijk superleuk 
en handig om Spaans te kunnen spreken wanneer je op 
vakantie in Spanje bent. Tijdens de lessen theater leer je 
jezelf presenteren, werk je met taal en word je zekerder 
van jezelf. Je ontwikkelt je fantasie en je leert direct op 
een situatie inspelen. In de bovenbouw zijn Spaans en 
drama keuzevakken waarin je eindexamen kunt doen. 

Extra 
    Uitdaging

In de brugklas volg je altijd de volgende vakken: Nederlands, 
Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, 
beeldende vorming, muziek, lichamelijke opvoeding en 
levensbeschouwing. Zoek je een extra uitdaging, 
dan bieden wij ook nog:
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Gymnasium

Als talentvolle leerling voel je je 

uitstekend op je plaats in deze 

afdeling. In de eerste klas krijg je 

Latijn en vanaf het tweede jaar ook 

Grieks. Je leert ook over de klassieke 

cultuur en geschiedenis. In de vijfde 

klas ga je op studiereis naar Rome.

Uitgelichte vakken 

Sportklas

In de sportklas volg je naast de gymlessen 

twee uur per week extra sportlessen waarin je 

je verdiept in nieuwe sporten en in de theorie 

van sport en bewegen. Je gaat bijvoorbeeld 

watersporten, wandklimmen en mountainbiken. In 

de bovenbouw is Bewegen Sport en Maatschappij 

(BSM) een keuzevak waarin je eindexamen kunt 

doen.

Technasium

Spieringshoek mag zich officieel een Technasium 
noemen. Het Technasium kent één vak: Onderzoek en 
Ontwerpen, afgekort O&O. De leerlingen die dit vak 
volgen, werken in opdracht van een echt bedrijf; in 
projecten aan oplossingen voor bestaande technische 
of technologische problemen. Je werkt in kleine 
groepjes, leert creatief denken, samenwerken en taken 
verdelen, een plan van aanpak maken, vooronderzoeken 
doen, een onderzoeksopzet maken, rapporten 
schrijven, maquettes bouwen, schetsen, technisch- en 
3D-tekenen, en tenslotte presenteren.

van leerlingen

Lana B1D - Het is hier op school gewoon goed geregeld.

Sam B1F - In de kantine heb je hele lekkere broodjes! Vooral de baguette met zuivelspread is heel goed. 

Atilla B1D - Ik was snel gewend, want ik heb samen met mijn tweelingbroer voor  
deze school gekozen en de docenten zijn erg aardig.

Charlotte B1F - Aan het begin van de les stop je je telefoon in de telefoontas. Zo weet je altijd waar hij is. 

Loesy V2A - Het vak O&O dat je krijgt als je 
Technasium volgt, is zonder twijfel het leukste 
vak op school. 

Willow H4 - Het leukste dat we hier hebben 
meegemaakt, was het introductiekamp van de 
tweede klas en een uitje naar de Efteling. 
Dat was supergezellig! 

Sofia B1G - Tussen de lessen door is het fijn dat je een stukje kunt lopen.

Lieke B1D - Ik vind gym het leukste vak, dus heb ik ook voor de Sportklas gekozen. Eigenlijk heel logisch! 

Ela B1F - Je kunt in je kluisje je telefoon opladen. Dat is heel handig en er zit een lampje in.  

Lilly B1F - Je kunt aangeven bij wie je in de klas 
wilt. Ik heb mijn beste vriendin opgegeven en wij 
fietsen samen naar school. 

Pelle V2A - Ik heb gekozen voor het Technasium, 
omdat ik het fijn vind om iets met m’n handen te 
doen en dingen te ontwerpen. 

Faye V2A - Het Technasium is heel breed. 
Je leert onderzoeken, ontwerpen, presenteren 
en nog veel meer. Dus zeker ook geschikt voor 
meisjes.  

Waarom ik blij ben met mijn keuze voor Spieringshoek!

#Like



VOORSTELLEN
Even

Pamela van Bers, brugklasmentor B1A 

“Als mentoren hebben wij de taak om ervoor te 
zorgen dat jij je hier snel thuis gaat voelen op school. 
Iedere brugklas heeft een eigen mentor waar je altijd 
terechtkunt met je vragen. Elke week heeft jouw 
klas een speciaal mentoruur en een studieles met je 
eigen mentor. Tijdens deze uren bespreken we wat er 
speelt in de klas en nemen we jouw studieresultaten 
door. Verder zorgen we ervoor dat je verschillende 
vaardigheden onder de knie krijgt, zoals het leren en 
plannen van je huiswerk en hoe je een samenvatting 
maakt. Ook buiten die uren kun je altijd bij ons 
terecht. Of het nu gaat over hoe je je voelt of over 
praktische zaken. En dan zijn er per klas ook nog twee 
tutoren, want soms is het makkelijker om je vraag aan 
een medeleerling te stellen. ”

Op Spieringshoek heb je 
verschillende docenten. Zij geven 
les in vakken zoals Nederlands, 
Engels, biologie of aardrijkskunde. 
Een van deze docenten is je 
mentor. Met je mentor bespreek 
je regelmatig hoe het met je 
gaat. Maar ook tutoren kunnen 
je helpen. Dat zijn leerlingen uit 
hogere klassen, zoals Eva of Anne.

8

Eva V5A -  tutor van B1A 

“Om tutor te worden heb ik een motivatiebrief 
geschreven. Het leek mij vooral leuk om leerlingen te 
begeleiden en ik leer hier veel van. Regelmatig heb ik 
een tutorgesprek met mijn klas en dan help ik ze niet 
alleen met bepaalde vakken, maar we bespreken ook 
hoe het in de klas gaat en wat ze van de docenten 
vinden. Ook is het mooi meegenomen dat ik hier 
ook stagepunten voor krijg en dat ik mee mocht op 
excursie.”

Anne V5A – tutor van B1G 
 
“Misschien wil ik later wel met kinderen werken, dan 
is het handig om nu alvast ervaring op te doen. 
Ik zit ook in de groepsapp van de klas. Ik weet precies 
wat er speelt, met welke vragen ze rondlopen en hoe 
de sfeer in de klas is. Je merkt dat ze aan ons vragen 
stellen die ze niet aan hun docenten durven te stellen. 
Vooral tijdens de toetsweek heb ik ze heel goed 
kunnen helpen.”

We zorgen er met z’n allen voor dat je je snel thuis voelt 
op onze school. Wij vinden het belangrijk dat jij plezier 
hebt en dat je trots bent op wie je bent en wat je kunt, 
want dan kun je pas goed leren!
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Dit heb je nodig:

Peper en zout scheiden

DO IT

Ballon Zout Theelepel Schoteltje Peper

Stap 1
Strooi 2 theelepels zout en 2 theelepels peper op een 
schoteltje.

Stap 2
Roer de peper en het zout goed door elkaar.

Stap 3
Blaas een ballon op en knoop hem dicht.

Stap 4
Wrijf de ballon een paar maal over je wollen trui of haren.

Stap 5
Houd de ballon vlak boven het schoteltje.

Stap 6
Kijk wat er gebeurt.

Volg het stappenplan

YOURSELF

Een veilige fiets
Zorg voor een veilige fiets, waarop 
je je schooltas makkelijk kunt 
meenemen. We raden je ook aan 
om je verlichting regelmatig te 
controleren. 

“Geef jezelf tijd om 
aan je nieuwe school 
te wennen, en aan de 
nieuwe manier van 
werken en leren!”

Sta open voor 
nieuwe mensen 
Boeken gekaft? Tas gevuld? Dan kan 
het grote avontuur beginnen! Iedereen 
is toch wel een beetje zenuwachtig. 
Door jezelf te zijn maak je gemakkelijk 
contact met iedereen, waardoor je 
leuke nieuwe vriendschappen kan 
sluiten. 

Heb plezier! 

Het belangrijkste: maak vooral veel plezier! Misschien ontmoet 
je wel vrienden voor het leven en beleef je dingen die je later je 
eigen kinderen navertelt. Geniet ervan, je gaat een fantastische tijd 
tegemoet. 

’s Avonds inpakken

Als je ‘s avonds je tas alvast inpakt, scheelt je dat in de morgen veel 
tijd. Vergeet je broodtrommel en drinken niet. Maar mocht je die 
vergeten, geen paniek: in onze gezonde kantine is er 
altijd iets lekkers te krijgen. 

Ben jij al klaar voor de brugklas? Op een nieuwe 
school is het natuurlijk even wennen. Maar daar 
helpen we je graag bij! Met deze tips maak jij een 
goede start.

Tip 2

Tip 1

Tip 4

Tip 3

Tip 5

in de brugklas
Tips voor een 
  goede start

#Like
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Wat gebeurt er?

Door het wrijven met de ballon over je haren of trui, wordt 
deze statisch geladen. Dit verschijnsel ken je vast wel. Als 
je in de winter met een borstel door je haar gaat, wordt het 
ook statisch geladen en hoor je geknetter. Wanneer een 
voorwerp statisch geladen is kan het andere voorwerpen 
aantrekken, net als een magneet. De peper wordt door de 
ballon aangetrokken en het zout niet. De zoutkorreltjes zijn 
namelijk te zwaar. Als het zout heel erg fijn is, wordt het 
ook aangetrokken door de ballon.

Het scheiden van stoffen is een erg belangrijk onderdeel 
van de scheikunde. In een waterzuiveringsinstallatie wordt 
vies water schoon gemaakt. Dat doen ze door het vuil van 
het water te scheiden. Maar niet alleen bij het zuiveren 
van water worden stoffen van elkaar gescheiden. Als 
medicijnen worden gemaakt is het heel belangrijk dat er 
geen vuiligheden in zitten waar je ziek van kan worden.

Wist je dat peper 
ook veel gebruikt 

wordt als  
parfumingrediënt?



Meer dan alleen les!

Op Spieringshoek doe je meer 
dan alleen het volgen van lessen. 
Je gaat op excursies, krijgt 
gastlessen en je doet mee 
aan gave projecten. Tijdens je 
schooltijd kun je ook mee op 
reis naar het buitenland. Dat is 
een super ervaring.

Keuzewerktijd (KWT)
Op Spieringshoek bieden we keuzewerktijd aan. 
Dit zijn uren waarin je hulp krijgt bij het plannen 
en studeren. Ook is er in deze uren tijd voor 
herhaling van uitleg. Tijdens keuzewerktijd werk 
je in kleine groepen, waardoor er meer ruimte is 
voor het stellen van vragen.

Begeleidingsgroep voor 
brugklassers
Als de mentor het zinvol vindt, krijg je in de 
brugklas extra begeleidingslessen. Je gaat dan 
naar de begeleidingsgroep. Dat kan meteen aan 
het begin van het schooljaar, maar ook later nog. 
Dit is een extra aanbod naast de keuzewerktijd.

Huiswerkklas 
Vind je het fijn om op school - in alle rust en met 
begeleiding - je huiswerk te maken, dan kan je 
terecht in onze huiswerkklas. Heb je intensievere 
huiswerkbegeleiding nodig, dan kun je dat (voor 
eigen rekening) inkopen bij After’s cool, 
www.afterscool.nl. 

Faalangstreductietraining en 
rots- en watertraining
Heb je last van faalangst, examenvrees 
of is het voor jou soms lastig om in een 
groep jezelf te zijn? Op Spieringshoek is het 
mogelijk faalangstreductietraining en rots- en 
watertraining te volgen. 

Dyslexie en taaltraining
Heb je dyslexie? Dan volg je eerst een blok 
‘Keuzewerktijd: omgaan met dyslexie’ en als je 
wilt, kun je ingesproken schoolboeken krijgen. 
Met een officiële dyslexieverklaring kom je ook 
in aanmerking voor een aangepaste normering 
voor spelling. Ook krijg je extra tijd bij toetsen en 
examens. Ieder schooljaar is er voor ouders van 
nieuwe leerlingen met dyslexie een ouderavond.

Net wat jij
nodig hebt

Soms heb je wat extra aandacht nodig op school. Omdat het leren niet zo 
gemakkelijk gaat bijvoorbeeld. Of misschien heb je ADHD of dyslexie. 

Wij vinden dat begeleiding en zorg heel normaal en vanzelfsprekend zijn. 
Zeker in de brugklas. Je bent niet de enige die af en toe een steuntje in de 

rug nodig heeft. 
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- Haal het beste uit jezelf en verzamel de juiste bagage 

voor jouw toekomst!

Wat doe jij voor de maatschappij?

Actief zijn buiten school, leren in de praktijk en 
meedoen in de maatschappij vinden wij als school 
belangrijk. Daarom is de maatschappelijke stage een 
verplicht onderdeel op Spieringshoek. Onze ervaring is 
dat de hulp meer dan welkom is op de stageplekken. 
Je doet dus echt iets goeds voor de maatschappij! 
Gelukkig is de maatschappelijke stage vaak erg leuk 
én het geeft je ontwikkeling een echte boost. 

School in actie!

Eén dag per jaar staat de school ‘op z’n kop’. Op 
allerlei manieren proberen leerlingen en leraren 
geld in te zamelen voor het goede doel. Op 
Spieringshoek vinden we het fijn om er voor 
anderen te zijn! 

Cambridge Engels

Het Cambridge English-certificate wordt wereldwijd 
door meer dan 20.000 universiteiten en werkgevers 
erkend. Het volgen van de lessen en behalen van een 
certificaat na het examen is dus niet alleen goed voor 
je vaardigheden in Engels en voor je zelfvertrouwen, 
maar ook voor je toekomst! Met het certificaat heb je 
een voorsprong bij internationale vervolgopleidingen. 
Je krijgt zo een unieke kans om te laten zien dat je 
een uitblinker bent in Engels!

Blik naar          
buiten



Zo houden we contact!

Meer zien van Sg Spieringshoek? 
Kijk eens op onze website, Instagram 
of Facebookpagina.

Heb je een goed gevoel bij Sg Spieringshoek en wil 
je hier graag naar school? Welkom!  Hoe meld je je aan?

Stap 1.

Vanaf 1 maart kunnen je 
ouders online een afspraak
maken om je aan te melden
voor Spieringshoek. Daarna 
kom je je dan op school
aanmelden, dat is altijd een
heel leuk moment!

Stap 2.

Je basisschool levert ons 
informatie aan over je 
ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren op school.  Ze 
geven ook aan hoe je werkt en 
wat jouw leermogelijkheden 
zijn. Als er bijzonderheden zijn, 
nemen wij altijd contact met de 
basisschool of jouw ouders op.

Stap 3.

Vlak voor de zomervakantie 
kom je alvast kennismaken met 
de school, je toekomstige 
klasgenootjes, mentor en 
tutoren. Je ontvangt hiervoor 
natuurlijk nog een uitnodiging.

Wij vinden het belangrijk dat we regelmatig en goed contact hebben met je ouders. 
Wij doen dit op vaste momenten in het schooljaar. We starten met een ouderavond. 
Je ouders maken dan onder andere kennis met je mentor. 

Nieuwsbulletin
Ook sturen wij regelmatig nieuwsbrieven en 
ontvangen je ouders belangrijke informatie 
per mail.

spieringshoek.nl 
Op onze website vind je veel informatie 
over de school: vakken, lessentabellen, de 
programma’s van toetsing en afsluiting, 
buitenlesactiviteiten en het laatste nieuws. 

Dit vinden wij belangrijk
“Wij vinden het belangrijk dat wij onze leerlingen in een prettige, eigentijdse, gestructureerde 
en op kwaliteit gerichte leeromgeving laten uitgroeien tot trotse Spieringshoekers, die zich 
verbonden voelen met de maatschappij en daaraan een waardevolle bijdrage leveren.”

Leerlinggestuurde gesprekken

Naast ouderavonden en mentorgesprekken, 
organiseren we leerlinggestuurde gesprekken. Samen 
met je ouders en mentor heb je een gesprek over hoe 
het met je gaat, je ontwikkeling en je prestaties. Wil 
jij of je ouders op een ander moment een gesprek 
aanvragen? Dan kan dat natuurlijk altijd.

Ouderportaal en Somtoday app 

Je ouders ontvangen inloggegevens voor het
ouderportaal van onze school, Somtoday. 
Via dit portaal kunnen zij allerlei informatie inzien, 
waaronder jouw rooster, huiswerk en cijfers. 
Er is ook een handige app!
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spieringshoeksg @Spieringshoek

Communicatie 
met je ouders

Hoe kun je
je aanmelden?

Ontdek meer op spieringshoek.nl

Heb je nog vragen?

We hebben ons best gedaan om je zoveel mogelijk goede informatie te 
geven. Maar het kan natuurlijk best zo zijn dat jij of je ouders evengoed 
nog vragen hebben. Jullie kunnen ons met vragen altijd bellen. 
Het nummer is: 010 4706422, vraag dan naar mevrouw Segunda 
Fernandez (leerlingcoördinator) of mevrouw Caroline van den Bergh 
(afdelingsleider).

Contact
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Contact
Van der Brugghenlaan 2
3118 LA Schiedam
T : 010-4706422
E : info@spieringshoek.nl

Houd onze website en social media goed in de 
gaten voor updates over ons Open Huis op 
11 februari 2021. 

spieringshoek.nl

11  
feb Open huis
2021

‘‘Zien we je 
binnenkort op 
Sg Spierings-

hoek?’’


