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Lunterseweg 94
3772 TS Barneveld
Telefoon: (085) 483 80 07

Informatie voor ouders  
en leerkrachten
 De overgang van de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs is een uitdaging. Door veel leerlingen wordt 
daarnaar uitgezien, maar sommige leerlingen kijken er 
ook tegenop. Als uw kind sociaal kwetsbaar is, kan hij/
zij in spanning zitten of het wel gaat lukken. Dit komt 
misschien omdat ze verlegen of onzeker zijn of niet goed 
voor zichzelf kunnen opkomen. Het kan ook voorkomen 
dat ze gepest zijn. Om de overgang naar de brugklas 
gemakkelijker te maken, wordt in de laatste week van 
de zomervakantie de training ‘Vertrouwd Overstappen’ 
gegeven. De aanstaande brugklassers oefenen onder 
andere met sociale vaardigheden, waardoor ze met meer 
(zelf)vertrouwen op de nieuwe school starten!

De training wordt gegeven door ervaren docenten van 
het VLC-B met een opleidingsachtergrond op het terrein 
van gedrag en psychologie.
Wilt u meer weten over deze training?
Neem dan contact op met de zorgcoördinator van het 
Van Lodenstein College Barneveld: 
drs M.Chr. Kroon
T 085 - 4838219 (school)
T 0342 - 490777 (privé)
E kro@vanlodenstein.nl

Met zo’n cursus kom je er al 
‘helemaal in’!

I N F O R M A T I E  V O O R  O U D E R S  E N  L E E R K R A C H T E N

Inhoud
De training bestaat uit twee dagen. Voorafgaand aan 
de training vindt er een telefonisch kennismakingsge-
sprek plaats en een informatieavond voor de ouders. 
Als nazorg spreken de trainers de leerlingen in de 3e 
en 6e schoolweek.

Plaats
Van Lodenstein College Barneveld
Lunterseweg 94
3772 TS Barneveld
085-4838007

Data en kosten 2018   
De trainingsdagen zijn op dinsdag en woensdag in 
de laatste vakantieweek. Voor 2018 gaat het dan om 
dinsdag 21 en woensdag 22 augustus. 
Kosten: € 140,00 per persoon.

Aanmelden
Aanmelden kan via secr-vlb@vanlodenstein.nl  
onder vermelding van: ‘vertrouwd overstappen’.  
U krijgt dan een aanmeldformulier toegestuurd.

Dat
voelt
goed!



Vertrouwd overstappen
  Je hoopt na de zomervakantie naar het Van 
Lodenstein College te Barneveld te gaan. Mis-
schien kijk je uit naar deze overstap, maar vind 
je het tegelijk ook (heel) spannend!
Op de basisschool heb je je eigen groep, je ei-
gen juf of meester en je bent helemaal gewend 
hoe alles gaat op school. Dan kan een overstap 
naar een andere school, die meestal ook nog 
eens een stuk groter is en waar alles anders 
gaat, best heel spannend zijn.
Of misschien ben je wel erg onzeker of verle-
gen binnen een groep met andere kinderen 
en durf je niet goed te zeggen wat jij ergens 
van vindt. Het kan zijn dat je op de basisschool 
gepest wordt of werd. Als je gepest wordt op 
school, kun je je heel eenzaam gaan voelen. 
Het lijkt alsof iedereen zich tegen je keert en of 
jij het niet goed doet. Je wordt er onzeker en 
verdrietig van en kunt aan jezelf gaan twijfelen. 
Nu hoop je dat het op je nieuwe school beter 
zal gaan, maar misschien zit je er over in of dat 

zal gaan lukken. Maar ook als je niet gepest bent, kun je 
je zorgen maken over de overstap naar het voortgezet 
onderwijs.

Steuntje in de rug
  Je denkt misschien wel: ‘Had ik maar een steuntje in 
mijn rug of is er iemand die me daarbij kan helpen’. Deze 
training is dan misschien wel iets voor jou! De training 
is bestemd voor kinderen die onzeker of verlegen zijn, 
weinig vriendjes hebben op de basisschool, gepest zijn of 
erg opzien tegen het voortgezet onderwijs.
Elke leerling hoopt natuurlijk dat het op de niewe school 
goed zal gaan, maar dat kan tegenvallen. Het gebeurt 
best wel eens dat kinderen problemen die ze op de 
basisschool hadden, op de nieuwe school ook weer 
tegenkomen.
De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet 
onderwijs is dus een goed moment om in een veilige 
omgeving te oefenen met o.a.: ‘Hoe maak ik op een po-
sitieve manier contact met andere jongens en meisjes’. 
Straks is de basisschoolperiode afgesloten. Op het VO 
krijg je een nieuwe kans, omdat je start in een groep met 
leerlingen die elkaar meestal nog niet kennen. Je kunt 
met nieuwe kinderen contact maken en vriendschappen 
opbouwen. De training ‘Vertrouwd Overstappen!’ kan je 
hierbij helpen!

We bieden deze training aan in de laatste vakantieweek, 
net voordat je bij ons op school komt. In deze training ga 
je leren:
■	hoe een aantal zaken op onze school geregeld zijn (bijv.  
 lesrooster, de lokalen enz.)
■	hoe je contact maakt en omgaat met anderen
■	hoe je kunt opkomen voor jezelf als er iets gebeurt wat  
 je niet zo leuk vindt

Tijdens de training kom je andere kinderen tegen die 
herkennen wat jij lastig vindt. Je kunt van elkaar leren én 
het gezellig hebben met elkaar!
Een mooie kans op een goede overstap!

Onderwerpen die tijdens de trai-
ning aan de orde komen:

■	 Hoe ziet het voortgezet onderwijs er uit en wat heb je  

 er voor nodig?

■	 Afspraken maken: afspraken die we met de groep   

 gemaakt hebben

■	 Kennismaken en omgaan met gevoelens

■	 Basisvaardigheden, stevig staan, anderen aankijken,  

 duidelijk praten

■	 Invoegen in een groep

■	 Een praatje maken en goed luisteren

■	 Iets vragen

■	 Zeggen wat je ergens van vindt

■	 Omgaan met kritiek

■	 Omgaan met pesten
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