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Als je laat komt met de fiets ben je de sjaak, 
want er is geen plek meer in het fietsenhok, dus 
dan moet je helemaal naar achter gaan.

Neem je handschoenen mee als het koud is, anders voel je je handen niet 
meer!
 
Als je met een groepje fietst kan je vast lekker kletsen 
over wat je hebt meegemaakt.     
Je bent in no-time op school. 
Olivia

Op de fiets



 

Het is heel anders om te veranderen van school ook omdat je op andere tijden uit bent maar ook omdat het 
groter en meer is. Het schoolgebouw is best wel groot , ik dacht eerst dat ik zou verdwaald zou raken, maar 
dat is  niet gebeurd. Noor 

Verdwaald raken in de gang gaat je nooit overkomen. Het is namelijk een vierkant gebouw en je hebt altijd 
uitzicht op het midden. Er zijn 3 verdiepingen met leslokalen. Op de onderste verdieping/begane grond 
starten de lokalen met een 1, op de tweede verdieping met een 2 en de derde natuurlijk met een 3. Succes 
met de weg vinden! Vitas 



 

Bij de balie kun je met al je 
vragen terecht. Zij zullen je zo 

goed mogelijk proberen te 
helpen. 

Eline 

De service balie (hoofdingang) 

tip: de plek voor de 
gevonden voorwerpen! 

Ik geef je alvast een tip: Op verdieping 1 heb je lokalen 101-123, op verdieping 2 201-223 
en verdieping 3 lokalen 301-324. 
Bij de servicebalie helpen ze je goed, ook als je denkt dat je een domme vraag stelt. 
  
Bij gym kun je in 3 gymzalen en op een sportveld gymmen. Vanaf de 2e verdieping heb je een ruim uitzicht over de velden 
en het bos
Sebastiaan



Van de basisschool naar Porta	  

Je krijgt meer huiswerk 
dan op de basisschool. 

Je hebt voor elk vak een  

andere docent, sommige heb je liever dan andere, maar ze zijn  

wel heel erg aardig! 

Noor 

 
 



Docenten 
De docenten zijn oké! 

Angelo

De meeste 
docenten zijn 
aardig 

De docenten geven goede uitleg! 
 

From primary to secondary, I’ll admit, it was 
scary. I was this girl who didn’t (still doesn’t) 
know that much dutch, but you’ll survive.


BTW homework is very annoying




Op sommige dagen is die wel heel echt en op andere 
dagen is die echt super echt superzwaar maar als je ee 

kluisje hebt is dat wel heel fijn! 
Merel 

De	boekentas 

Het kluisje is de redder 
in nood!

Doya

In de brugklas heb je een zware rugzak, 
vooral als je ook een laptop meeneemt. Hij 
moet sterk zijn en ruim. Doe geen drinkbeker 
in je rugzak want die kan lekken. Hopelijk zie 
ik je volgend jaar! Roman 

Zorg dat je tas groot genoeg is! Mel 



 

in de introductie week 
is het echt wel leuk en 
leer je je nieuwe klas 

goed kennen!

Casper

De	introductie 

Doe je mooiste kleding aan met 
de 1e kennismaking, want er 

worden foto’s gemaakt voor op 
je schoolpasje Noa



At the first day you would probably 
already make some friends. It’s great to 
have friends because they’re always 
there for you like when you can’t find the 
right room where you have to be or when 
you don’t understand the homework your 
friends will always be there for you.

PS it’s also always fun to play some 
videogames together.

Met je vrienden sta je sterk, want dat is het echte werk!

Floor

vrienden 
Op het Porta is het 
echt heel leuk! 

Nina: je maakt  
Snel vrienden! 



 



De pauze Is redelijk kort maar dat komt omdat hij zo leuk is! Tom 

De pauzes zijn vet leuk! Yara 
 

De pauzes zijn goed ingepland 
Casper 

“”zorg dat je snel een plaatsje 
hebt!”

Je kunt tijdens de pauze 

bijna overal zitten. Je mag 

niet op de trappen zitten met 

een blauwe lijn die dwars 

over de trap heen gaat. Als 

je op die trap gaat zitten 

laat je de blauwe rij vrij 

zodat andere kinderen 

gewoon langs kunnen 

lopen! Eline 

Je kan in de pauze op je 
telefoon! Dat is leuk! 

Als het lekker weer is kun je bij de 
servicebalie pingpongballetjes 
halen om buiten te pingpongen 



is heel fijn 
en je kan 
echt even 

ontspannen, 
de kantine is 

ook lekker 
en het is ook 

altijd 
gezellig! 

Merel 

het is maar goed dat 
er een onderbouw en 
een 
bovenbouwpauze is!

Angelo





 	de 	mentor	  
Je kunt altijd naar je mentor, als je ergens hulp             mee 

nodig hebt Yassine 

Mijn mentor is erg aardig en meestal is een mentor aardiger naar zijn/haar mentorklas. Ik zit 
pas 4 maanden op deze school maar onze klas heeft al een goede band met de mentor. Mijn 
vrienden en ik hebben het ook aan vrienden in andere klassen gevraagd en zij vonden hun 

mentor super. Ik ben blij met mijn mentor en ik hoop degene die dit leest dat ook heeft 

De mentor krijg je twee jaar dus daar kun je dan een goede band 
mee hebben Art
 
Ik had vreselijk veel geluk met mijn lieve en soms gekke mentor.
Annabel
 
De mentor is lief, beetje streng maar wel de leukste!



 

 

Huiswerk 

Hou je sterk met al je huiswerk ;)



 



 

Het huiswerk vond ik in het begin wel wat lastig. Maar ik heb 
een systeem gevonden dat goed werkt voor mij.
Pieke
 
Als je een tussenuur hebt is het verstandig om je huiswerk te 
maken dan hoef je dat thuis niet meer te doen.
Luuk
 
Mijn basisschool gaf 1 blaadje huiswerk per week. Nu is dat 
veel meer. Porta geeft veel structuur. Je gaat zelfstandig 
werken.
 
 
Kijk vaak op je rooster want het kan veranderen omdat een 
docent ziek is of er niet is.
Hidde 
Je kunt via somtoday je rooster zien. Daar zie je welke vakken 
en welk huiswerk je hebt.
Art

Op de middelbare school heb je voor elk vak huiswerk:
Bijv. ma: geschiedenis opdracht 5-8, wiskunde maken 
opdracht 7-13



	

Schoolcross	

	

Oefenen van tevoren is handig, zo bouw je 
conditie op. De start is spannend, je weet de 
weg niet en hoe hard moet je rennen? Maak je 
daar maar geen zorgen over. Het komt allemaal 
goed als je maar op tijd daar bent en soepele 
kleding aan hebt.
Kiki De cross is leuk . Het is een wedstrijd en je 
rent in de encigroeve.



Zorg dat je je huiswerk niet laat in de 

avond maakt Yassine 

Het huiswerk wordt langzaam 

opgebouwd maar na de 1e periode ben 

je er erg aan gewent Sara 

Maak je huiswerk op de dag dat je het 

opkrijgt, zo heb je nog genoeg tijd om 

leuke dingen te doen Aimée 

Op het begin is het even wennen met al 

het huiswerk, maar je krijgt goede hulp 

met inplannen Nota 





 

Het huiswerk vond ik in het begin wel wat lastig. Maar ik heb een 
systeem gevonden dat goed werkt voor mij.
Pieke
 
Als je een tussenuur hebt is het verstandig om je huiswerk te 
maken dan hoef je dat thuis niet meer te doen.
Luuk
 
Mijn basisschool gaf 1 blaadje huiswerk per week. Nu is dat veel 
meer. Porta geeft veel structuur. Je gaat zelfstandig werken.
 
 
Kijk vaak op je rooster want het kan veranderen omdat een 
docent ziek is of er niet is.
Hidde



KWT is een geweldig systeem 
waarmee je kinderen echt 
helpt

Kwt is een goed systeem 
omdat het de leerling de kans 
geeft om beter in een vak te 
worden waar ze niet zo goed in 
is 

 	Keuze	 Werk	Tijd	(KWT) 



WV  (Wetenschappelijke vorming)	  
 

 



De meetweek is een week waarin 
allemaal toetsen zitten. Van te voren zou 
je je misschien zorgen maken om deze 
week, maar dat is nergens voor nodig, De 
meetweek is eigenlijk een best fijne week 
namelijk. Je hebt dus veel tijd om ook 
weer te leren. Je kan als wil na je toets 
ook nog naar een begeleid studie uur 
voor een vak waar je de volgende dag 
een toets van hebt. Als het uiteindelijk 
voorbij is is het toch een beetje een 
opluchting!

Izzy

Meetweek 

Ik was zelf wat overdonderd van 
de hoeveelheid lesstof en 
daardoor heb ik fouten gemaakt 
in mijn planning.Omdat deze 
toetsweek geen meetellende 
toetsen had heb ik de kans om 
de volgende keer van mijn fouten 
te leren en toe te passen.

Anna

Tijdens de meetweek heb je minstens 2 toetsen op 
een dag. Dus dat betekent dat je niet later dan 11 
uur uit bent. Dan heb je dus ook genoeg tijd om te 
leren. Als je 2 toetsen op een dag hebt dan heb je 
tussen de 2 toetsen 50 minuten studietijd. In dat 
studie-uur kun je leren voor de toets die je daarna 
hebt. Sanne





 

Don’t give up, your dreams will 
become true, altijd blijven werken 
is het motto!

Je vrienden geven je moed 

als het moet!

Mick Puts



Inderdaad is het in het begin wel 
even wennen alsnog pak je het 
snel op en lukt het prima. Je kan 
natuurlijk altijd aan de leraar 
vragen wat iets betekent.
Behalve in de meetweek, ik raad 
het zeker aan!

Anna Soldo GT1B

TTO 
(tweetalig	onderwijs) 

 

Don’t worry about the secondary 
school In the secondary school you 
need to learn much, so don’t think 
that you are so smart that you 
don’t need to learn.
David 
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OLC (open leer centrum)	  

Een rustige plaats om te leren,
zonder geluid of afleiding

Lawrence

Het OLC is een soort van lokaal waar je rustig je 
huiswerk kunt maken of lezen. Als je binnen komt 
ga je meteen naar rechts.
Luuk
Het kan een keer zijn dat er een les uitvalt.Als er geen 
docent is om op te passen moet je naar het OLC. Daar 
staan ook computers 
Loulou
 
In het OLC kun je huiswerk maken in stilte. Er zijn 
ook kamertjes waarbij je met vrienden aan een 
opdracht kunt werken.
Het OLC is de ideale plek om te werken!
Boris
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Keuzevakken 

De keuzevakken waaruit je er een kan kiezen: 

Kunstfabriek, Sport & Lifestyle, O & O en Informatica 

Heel leuk: je kan doen wat je zelf leuk vindt. Ik heb gekozen voor Kunstfabriek. Dan kan je 
creatief bezig zijn. Je hebt ook nog sport & lifestyle, onderzoeken en ontwerpen (o&o) en 
informatica. Je kan kiezen wat jij het leukst vindt. Daarom heten ze ook keuze vakken.Je 
moet een top 3 maken, meestal kom je gewoon bij je eerste keuze. Veel succes en plezier 
in de brugklas!

Milou



 

 	 HB: Verrijkingstraject / hoogbegaafd	  

Als je HB bent of meer uitdaging nodig hebt mag je een onderwerp bedenken voor je 

“project”. Kies iets wat je  leuk vindt bijvoorbeeld muziek, koken, 3D printen of mode. Het 

start aan het einde van de 3e periode en je kunt tot de 6e klas verrijken. 

Doen wat je leuk vindt op school! Leuk toch? 







 

Typ hier om tekst in te voeren

Kijk niet altijd op 
som today maar 
schrijf je huiswerk 
ook in je agenda op. 
Anna 
  
Zorg dat je je kluisje 
opruimt, en dat het 
niet te rommelig is. 
Noa
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    Tot   ziens  

bij      Porta! 
Dit leerlingenboekje werd 

geschreven door 
brugklasleerlingen, 

getekend en geschilderd door 
de leerlingen van de 

kunstfabriek
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