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@Linde is een uitgave van het Linde College. 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden 
ontleend. We hebben het zorgvuldig samen-
gesteld, maar kleine foutjes en onjuistheden 
kunnen voorkomen. Wijs ons er gerust op,  
want van fouten kunnen we leren. 

Groep 8, en dan?

Je zit nu in groep 8 en je staat voor een belangrijke keuze: naar welke school ga ik volgend jaar?  

Het is belangrijk dat je kiest voor een school waar jij je prettig bij voelt. Wat wil jij graag leren en doen, 

welke talenten en vaardigheden wil je ontwikkelen? 

In dit magazine maak je kennis met het Linde College. We laten je zien en beleven wat er mogelijk  

is op onze school, welke vakken je krijgt en we geven je een indruk van de sfeer. Scan de QR-codes  

in het magazine om filmpjes te bekijken. 

Heb je na het lezen van het magazine vragen? Stel ze vooral! 

Je kunt ons mailen op info@lindecollege.nl. We helpen je graag op weg! 

Over het Linde College
In het kort

• Aantal leerlingen: 1180

• Vmbo: Talent & Ontwikkeling

• Havo/vwo: Technasium

• Cultuurprofielschool 

• Excursies (binnen- en buitenland)

• Sportdagen 

• Keuzevakken in de brugklas

•  Ondersteuning bij dyslexie,  
faalangst etc. 

Op het Linde College kun je terecht voor alle richtingen van het vmbo,  

havo en vwo (atheneum). Alle lessen bieden we aan in hetzelfde gebouw. 

Dus praktijk en theorie onder één dak. Dat is best uniek in de regio en  

daar zijn we trots op! Voor jou betekent dit dat je klasgenoten van de  

basisschool blijft ontmoeten die een andere leerweg gaan volgen. 

Bijvoorbeeld in de pauzes, bij projecten of sportdagen. 

Op het Linde College is veel aandacht voor techniek, sport, cultuur 

en ondernemen. Kies bijvoorbeeld voor het Technasium of volg gratis  

extra muzieklessen. Wij dagen je graag uit om jouw talent te  

ontwikkelen. Alles te leren wat je wilt leren. Zo helpen we je het 

 beste uit jezelf te halen en te ontdekken wat je goed kan en  

leuk vindt. Want leren is belangrijk, maar we willen ook  

graag dat je een leuke tijd bij ons op school hebt!
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Vmbo
Vmbo is de afkorting van: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. 

Binnen het vmbo zijn er vier leerwegen.

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)

Ben je praktisch en hou je van leren met je handen? Dan is de basisberoepsgerichte leerweg geschikt voor jou.  

Je hebt veel praktijkvakken afgewisseld met theorievakken. We werken volgens de methode Big Picture Learning 

(BPL). Dit betekent dat je werkt aan verschillende projecten binnen en buiten de school. Leren doe je niet alleen 

vanuit een boek, maar ook in de echte wereld. Je werkt aan projecten vanuit je eigen interesse. De BPL-klas heeft 

een eigen lokaal en je zit in een kleine groep. Je krijgt veel persoonlijke aandacht van een aantal vaste docenten.  

Als je na 4 jaar je diploma op zak hebt, kun je verdergaan naar een mbo 2 opleiding.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

De kaderberoepsgerichte leerweg lijkt op de basisberoepsgerichte leerweg. Veel praktijkvakken dus, maar ook  

iets meer theorie. Ga je kader doen? Dan leer je vooral via de praktijkvakken wat jij interessant vindt en goed kan. 

Ben je na 4 jaar klaar met deze opleiding? Dan kun je doorgaan op het mbo niveau 3 of 4.

Theoretische leerweg (TL)

Krijg je het advies vmbo theoretisch? Dan krijg je vooral theorievakken.  

De TL is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een tl-diploma kun je  

doorgaan op het mbo op niveau 3 of 4, maar kun je ook naar havo 4.  

Naast TL kun je in leerjaar 3 ook de gemengde leerweg (GL) kiezen.  

De theorievakken zijn op hetzelfde niveau als TL. Je krijgt dan één theorievak  

minder en daar krijg je een praktijkvak voor terug.

SCHOOLADVIES

Havo (5 jaar)

Met een havo-diploma op zak 

kun je kiezen voor:

• Verder leren op vwo

• Vervolgstudie hbo

Havo en vwo
Havo en vwo lijken best wel op elkaar. In de eerste drie jaren van  

het havo én vwo krijg je veel verschillende vakken. Dat is belangrijke 

basiskennis. Ook maak je kennis met het Technasium. Na leerjaar 1  

kies je of je verder wilt binnen het Technasium. Na leerjaar 3 kies je  

uit een van de vier profielen

• Cultuur & Maatschappij

• Economie & Maatschappij

• Natuur & Gezondheid

• Natuur & Techniek

Vwo (6 jaar)
•  Na het vwo kun je door naar de universiteit.  

Natuurlijk kun je ook voor een hbo-studie  

kiezen.

•  Veel ruimte om zelf invulling te geven  

aan je leerproces. 

• Groter beroep op je zelfredzaamheid.

5

  Leuk al die overeenkomsten. 
Maar waar zit het verschil?

De juf of meester van groep 8 geeft jou een advies voor het voortgezet onderwijs. 

Zij weten hoe jij leert en welke leerweg daar het beste bij past. Voor jou is dat  

belangrijk, omdat je dan in een klas komt waar jij het beste tot je recht komt.

Scan deze code om een film 

over het vmbo te bekijken.

Scan deze code voor 

een film over havo/vwo.

Profielen vmbo

In klas 1 en 2 van het vmbo volg je veel verschillende vakken. Zo leer je wat je leuk vindt en wat je 

wilt leren. Aan het einde van klas 2 kies je voor een profiel. Op het Linde College kun je kiezen uit:

• Zorg & Welzijn

• Produceren, Installeren & Energie

• Dienstverlening & Producten

• Economie & Ondernemen
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Ontdek het in de brugklas
De stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is best groot.  

Want ja, het gaat net even anders dan je gewend was. Je krijgt een nieuwe klas,  

nieuwe docenten en een lesrooster. Voor al je collega-brugklassers is het ook  

wennen. Juist daarom besteden we in de eerste week op het Linde College veel 

aandacht aan kennismaken. We organiseren leuke activiteiten waar je je nieuwe 

klasgenoten en docenten leert kennen. 

Hoe ziet een lesdag op 
het Linde College eruit?
Elke dag heb je een ander rooster. 

Dus andere vakken en andere boeken 

mee naar school. Wil je een idee krijgen 

van zo’n dag? Scan deze QR code 

en kijk mee met een dag uit het leven 

van een brugklasser. Kijk ook even in 

het rooster en maak alvast kennis 

met een aantal vakken.

Biologieweetje
WiskunderaadselStel je voor dat dieren selfies kunnen maken! 

Welk dier zou zichzelf kunnen herkennen?

a.   Een kat

b.   Een paard

c.   Een dolfijn

Hoe kun je, zonder je pen van het papier te halen, 

alle negen stippen met elkaar te verbinden door 

middel van vier rechte lijnen?* * *
* * *
* * *
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08.15 – 09.00 uur keuzewerktijd*09.00 – 09.45 uur aardrijkskunde09.45 – 10.30 uur mediawijsheid10.30 – 10.45 uur pauze10.45 – 11.30 uur wiskunde11.30 – 12.15 uur muziek12.15 – 12.40 uur pauze12.40 – 13.25 uur Frans13.25 – 14.10 uur lichamelijke opvoeding  14.10 – 14.25 uur pauze 14.25 – 15.10 uur biologie15.10 – 15.55 uur keuzewerktijd*

Probeer deze vragen te beantwoorden. 

Je mag (Google) om hulp vragen.

1.  Wat is het kleinste land ter wereld?

2. Wat is het grootste land ter wereld? 

3. In welk land wonen de meeste mensen?

4. Wat is de hoogste plek op aarde?

Opdracht voor aardrijkskunde

Mediawijsheid
In de brugklas krijgt iedereen het vak  

mediawijsheid. Je leert omgaan met je laptop  

en de do’s en don’ts van social media.  

Digitaal burgerschap met een mooi woord. 

Kijk voor alle antwoorden op pagina 19

Eerste woordjes 

FRANS
Mijn naam is Je m’appelle
Hoe heet je? Comment tu t’appelles?
Hoe gaat het? Comment allez-vous?
Goed, dankjewel Bien, merci
Tot ziens Au revoir

Tijdens de pauze kun je in 

de kantine zitten. Hier kom je weer je 

oud-klasgenoten van de basisschool 

tegen die nu niet meer allemaal bij je in 

de klas zitten. Als je wilt, kun je hier ook 

een panini, smoothie of wrap kopen.

Pauze

*Keuzewerktijd
Extra uitleg voor een vak kun je krijgen 

tijdens een uur keuzewerktijd. Dat kan 

vaak aan het begin en einde van de les-

dag. Maar ook als je een tussenuur hebt.

Je kiest zelf of en wanneer je je inschrijft 

voor keuzewerktijd. 



9

•  Aardige docenten en een mooie 

kantine

• De keuzevakken

•  Beeldende vorming, want je  

doet altijd wel iets anders. 

• Dat de school heel erg mooi is!

• Het is altijd gezellig.

• De pauzes

•  Dat mijn vrienden hier ook  

op school zitten.

• De lessen bij het Technasium.

• Gym!

•  Maak je geen zorgen dat de brugklas  

te moeilijk voor je is.

• Blijf jezelf een maak je niet te druk over alles.

• Het komt wel goed!

•  Maak je huiswerk niet de dag ervoor,  

want dan heb je niet genoeg tijd voor vragen.

•  Niet bang zijn, alles komt goed en let goed  

op in de lessen.

•  Ga niet stoer doen tegen de vierde- of  

vijfdeklassers.

• Heb het leuk en maak nieuwe vrienden 

•  Ik vond het in het begin best wel druk vergeleken 

met de basisschool.

• Elk lesuur een andere docent en een ander lokaal.

• Waar de lokalen allemaal zijn, ik weet nu de weg wel.

•  Andere schooltijden. Je begint soms later en dan ben 

je later vrij.

•  Met je klasgenoten praten. Zij wisten eerst ook  

niks van het Linde College in het begin.

• Gewoon jezelf zijn en vrienden maken.

• Jezelf niet veranderen voor anderen.

•  In de pauze met je klasgenoten bij elkaar gaan zitten.  

Zo leer je iedereen snel kennen en maak je nieuwe vrienden. 

•  Je kunt gewoon ook met je vrienden van de basisschool 

omgaan in de pauzes. Daardoor voelde ik me snel thuis. 

Elke leerling op het Linde College heeft een  

eigen mentor. De mentor is jouw eerste  

aanspreekpunt op school. Dus als je ergens mee 

zit, of je hebt een vraag, dan kun je bij je mentor 

 terecht. Elke week heb je een mentorles.  

Daar leer je dingen die belangrijk zijn voor school. 

Bijvoorbeeld leren plannen en leren leren.  

Ook gaat de mentor apart met jou in gesprek.  

Samen bespreken jullie hoe het met jou gaat en  

of het je lukt jouw doelen te behalen. 

Bijna elk vak krijg je van een andere docent.  

Een muziekdocent heeft daar een speciale  

muziekopleiding voor gevolgd. Net als een  

aardrijkskunde- of wiskundedocent dat ook  

heeft gedaan voor dat vak. Een vakdocent dus.  

Zij geven de lessen en ondersteunen je bij het  

leren. Vind je een vak moeilijk? Dan kun je je  

inschrijven voor keuzewerktijd voor extra uitleg.

De conciërges regelen heel veel praktische dingen op 

school. Ook houden ze een oogje in het zeil tijdens 

de pauzes en leswisselingen. Bij de balie helpen ze 

je aan een pleister, je kunt daar vragen stellen of 

een bal lenen voor een potje voetbal in de pauze.

De schoolleiding bestaat uit de rector (mooi 

woord voor directeur) en 4 afdelingsleiders. Zij 

zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

onderwijs. Zij zorgen ervoor dat alles op school 

zo goed mogelijk geregeld is.

Mentor

Conciërges

Docenten

Schoolleiding

    Wie kom je allemaal tegen?

BRUGKLAS

Wat vind jij het leukst Wat vind jij het leukst 
op het Linde College? op het Linde College? 

Wat is jouw tip voor Wat is jouw tip voor 
nieuwe brugklassers?nieuwe brugklassers?

Waar moest je aan wennen Waar moest je aan wennen 
in de brugklas?in de brugklas?

Wat kun je doen om je snelWat kun je doen om je snel
thuis te voelen op school?thuis te voelen op school?

Proefjes bij scheikunde, hulp bij het bakken  

in de keuken of het bedienen van de 3D-printer.  

Bij praktijkvakken kom je vaak onderwijs-

assistenten tegen. Zo krijgt iedereen  

persoonlijke aandacht tijdens een praktijkvak. 

Onderwijsassistenten

Soms heb je wat extra ondersteuning nodig. 

Bijvoorbeeld omdat je dyslexie hebt of last van 

faalangst. Die ondersteuning hebben we allemaal 

in huis. Wij bieden hulp bij spelling, begrijpend lezen 

en rekenen, faalangst, motorische ontwikkeling, 

examenvrees en sociale vaardigheden.

Leerlingondersteuning

TIPS

8
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TALENT & ONTWIKKELING
In klas 1 en 2 van het vmbo volg je het vak Talent  

& Ontwikkeling (T&O). Een nieuw en super leuk 

vak! Je gaat aan de slag met opdrachten van  

echte opdrachtgevers. Je werkt bij T&O binnen  

een thema aan drie verschillende vakken:

• Techniek
• Verzorging 
• Economie

Bij T&O leer je praktische vaardigheden.  

Bijvoorbeeld hoe je gereedschappen en machines 

moet gebruiken. Je gaat in de slag in de keuken en 

leert ook reclame maken voor een eigen bedrijf.  

De T&O-lessen volg je in een speciaal ingericht lokaal. 

Er is een moderne keuken, multimediaruimte en 

techniekgedeelte. Ook buiten het lokaal  

ga je aan de slag.  

Met je klasgenoten ga je regelmatig op bezoek bij 

bedrijven en instellingen. Je krijgt zo een goed beeld 

van wat je in de omgeving van school allemaal kan 

doen met wat je geleerd hebt. 

Waarom T&O?

Talent & Ontwikkeling helpt je om te ontdekken  

wat je leuk vindt, waar je goed in bent en hoe je 

ergens beter in wordt. De projecten bij T&O helpen  

je om aan het eind van het tweede leerjaar een  

profiel te kiezen. Een profiel is het vakkenpakket 

waar jij eindexamen in gaat doen. 

Voorbeeld projecten T&O
• Mijn spijkerbroek was eerst een telefoon – recycling en duurzaamheid

• High tea – evenement organiseren

• Slaapkamer van mijn dromen – interieurontwerp en -styling

• Icare – zorg van de toekomst, technologie en robotica

• Fashion voor professionals – bedrijfskleding
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Scan deze code 

om een filmpje over 

T&O te bekijken.

Esther Luinstra

Functie:   Docent Talent & Ontwikkeling 

en economie

@LC sinds: 14 jaar

Yvonne Eeftink

Functie:  Docent Duits, dyslexiecoach  

en mindfulnesstrainer voor jongeren

@LC sinds: 9 jaar

Jeroen Schrijver

Functie:  Docent wiskunde  

en afdelingscoördinator

@LC sinds: 12 jaar

Interview
Waarvoor kunnen leerlingen bij jou terecht?
Jeroen: “Leerlingen die wat kwijt willen zijn welkom bij 

mij. Dit mag over wiskunde gaan of over andere dingen. 

Als afdelingscoördinator ga ik in gesprek met leerlingen 

die vaak te laat komen of verwijderd worden uit de les. 

Als er ruzie is, help ik om het op te lossen.”

Yvonne: “Naast de lessen Duits kunnen leerlingen bij 

mij terecht om te praten; voor de gezelligheid of om 

het hart te luchten. Leerlingen die zonder praten aan 

zichzelf willen werken, omdat ze gespannen zijn of 

zich beter willen leren concentreren, kunnen bij mij 

mindfulnesslessen volgen. Daarnaast ondersteun  

ik leerlingen met dyslexie omdat ik een van de  

dyslexiecoaches op school ben.”

Esther: “Voor hulp bij rekensommen, om te praten 

als ze ergens mee zitten of voor de gezelligheid.  

Ik geef economie in klas 2 van het vmbo en Talent  

& Ontwikkeling aan klas 1 en 2 van het vmbo.  

Bij T&O help ik leerlingen te ontdekken waar ze goed 

in zijn en wat ze leuk vinden. Sommigen weten al 

heel goed wat ze later willen worden, sommigen 

hebben nog geen idee en alles daar tussenin.  

Ik help ze daarover na te denken.”

Wat vind je het leukste aan jouw werk?
Jeroen: “Het contact met leerlingen tijdens de lessen 

en buiten de lessen om.”

Yvonne: “De gezelligheid met de leerlingen.”

Esther: “Het contact met leerlingen en zien hoe  

zij zich ontwikkelen. Ook vind ik het heel leuk om  

sommen uit te leggen bij economie.”

Wat maakt het Linde College uniek?
Jeroen: “Ik vind het goed dat alle leerwegen en 

leerjaren in hetzelfde gebouw les hebben. Je komt 

vrienden van de basisschool hier gewoon tegen.”

Yvonne: “Het Linde College is uniek door de goede 

sfeer in de klassen, de gangen en in de kantine.”

Esther: “We zijn misschien een grote school, maar zo 

voelt het helemaal niet. De sfeer is gemoedelijk en 

we kennen elkaar. Iedereen mag er zijn en we helpen 

elkaar.”

Welke tip heb je voor brugklassers?
Jeroen: “Wees jezelf en stel vragen als je iets niet 

snapt. We helpen je graag.”

Yvonne: “Iedereen is welkom. Ook al voelt de over-

stap groot, weet dat het hier gezellig is en we er alles 

aan doen om je snel thuis te laten voelen.”

Esther: “We snappen dat je de overstap spannend 

vindt en houden daar rekening mee. Laat het ons 

weten als je ergens mee zit. We helpen je graag!”



Nieuwsgierig geworden? 

Scan deze QR-code en kom kijken 

in ons Technasiumlokaal!

1312

Van brainstorm en schets tot en met het  

bouwen van een prototype dat je daarna  

presenteert aan de opdrachtgever. Je wordt 

steeds beter in vaardigheden als informatie 

verzamelen, mogelijkheden verkennen, samen-

werken, plannen en organiseren, oplossingen 

zoeken, doorzetten en een product maken.  

Kortom: vaardigheden die je altijd en bij elke  

vervolgstudie kunt gebruiken. 

Alle havo- en vwo-leerlingen krijgen in klas 1 het vak O&O binnen het Technasium. 

Na de eerste klas, kies je of je verder wilt binnen het Technasium tot je eindexamen. 

Hoe maak je een lichtgewicht koffer? 

Hoe zorg je ervoor dat een robot  
een opdracht kan uitvoeren? 

Bij het Technasium word je uitgedaagd om inventieve oplossingen te bedenken  

voor vraagstukken uit de praktijk. Je werkt in groepjes voor echte opdrachtgevers.  

Binnen het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal.  

Door deze manier van leren, kom je erachter welke technische en bèta beroepen je 

interessant en leuk lijken. 

TECHNASIUM

Voorbeelden van projecten:

• Bedenk en maak een gezelschapsspel voor slechtzienden. 

• Maak een maquette met nieuwe wegen om de files bij Utrecht op te lossen. 

• Ontwerp, bouw en programmeer een legorobot voor de First Lego League.

• Ontwerp een duurzame waterattractie voor Duinen Zathe.

?
“Ik dacht dat het Technasium alleen leuk was als je iets met techniek 

  wilt doen. Het is veel uitgebreider. In een project moesten we  
  bijvoorbeeld een wachtkamer voor een dierenartspraktijk ontwerpen  

  waar dieren zich beter kunnen ontspannen”. 



Cultuur @Linde 

  Must have 
      apps!

Instagram en Facebook
Volg ons op onze socials en kijk wat er allemaal op school gebeurt.

Duolingo
Talen leren op je telefoon.

Magister
Je lesrooster, cijfers en huiswerk in je broekzak!

Forest
Super grappige huiswerk app: blijf je geconcentreerd werken, dan groeit je  

boompje. Stiekem toch op de socials of internet? Dan overleeft je boompje het niet.

Boeken, schriften én een laptop zitten elke dag in je  

schooltas. Vanaf de brugklas gebruiken leerlingen op  

het Linde College een laptop. Tijdens de les mediawijsheid 

leer je hoe je de laptop kunt gebruiken voor school.  

Via school krijgen je ouder(s)/verzorger(s) het aanbod  

om een laptop met korting te kopen of te huren.

Op het Linde College besteden we veel aandacht aan  

cultuur en kunst. Niet voor niets zijn we een officieel  

erkende Cultuurprofielschool. Heel leuk, maar wat  

merk je daarvan? 

Je volgt verschillende kunstvakken, bijvoorbeeld beel-

dende vorming en muziek. Daar ga je zelf creatief aan 

de slag. Ook bezoeken we elk jaar voorstellingen zoals 

cabaret, dans, theater, muziek en beeldende kunst.  

Regelmatig zijn er creatieve workshops op school.  

Door deze culturele  activiteiten leer je nieuwsgierig  

te zijn, oplossingen te bedenken en een open houding  

te hebben ook naar andere culturen. En wie weet  

ontdek je jouw verborgen talent!

Opus M
Kom je bij ons in de brugklas? Dan doe je mee  

aan het project Opus M. Tijdens muzikale  

workshops maak je kennis met verschillende  

muziekinstrumenten. Na de projectweek mag je 

kiezen om 20 muzieklessen op een instrument  

naar keuze te volgen. Gratis!

Bandcoaching
Start jouw band op @Linde?

Workshops
Regelmatig kun je je inschrijven 

voor creatieve workshops zoals:

• Mangatekenen

• Mindf*ck

• Virtual reality

• Looping

• Tassen design

• Graffiti

• Music production

“In de klas gebruiken we 
  vaak Kahoot of Quizlett”

“Roosterwijzigingen check    ik op mijn Magister app”14

Onmisbaar in  
jouw schooltas

15

Schoolorkest De Wijs
Repeteer samen voor optredens binnen en buiten de school.

Het Linde Koor
Zin om te zingen? 

Iedereen kan 
meedoen!



We helpen je graag te leren wat jij wilt leren. Daarom kun je in de brugklas kiezen uit  

verschillende keuzevakken. Iedere 8 weken kies je voor een nieuw keuzevak. Je kunt ook  

doorgaan met hetzelfde vak als je dat leuk vindt. Je volgt een keuzevak twee lesuren  

(een blokuur) in de week. Kies je voor de sportklas SmartMove? Dan kies je dat voor het  

hele schooljaar. Je volgt een keuzevak samen met leerlingen van verschillende eerste klassen. 

• Graffiti 
• Piñata maken 
• Mexicaanse maskers maken

• Bakken: cupcakes, koekjes en taart
•  Variaties op recepten bedenken  

en maken
• Maaltijden bereiden en presenteren

• Adventure 
• Soccer 
• Sportklas SmartMove

kunst
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sport

techniek & design
koken & bakken

ONDERSTEUNING
We vinden het belangrijk dat je goed in je vel zit en dat je een fijne tijd  

bij ons op school hebt. Juist dan gaat leren makkelijker en kun je  

beter keuzes maken. Soms is het nodig om hier extra ondersteuning  

bij te krijgen. Dat kunnen we bieden. Soms is dat individueel,  

soms in een groepje. We kijken met jou,  

je ouder(s)/verzorger(s) en de begeleiders  

op school, wat nodig is. 
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Wat kies jij?
@Keuzevakken

We leren je omgaan met dyslexie op school.  

We gaan samen aan de slag met manieren om  

goed te kunnen leren, plannen en organiseren.  

Er zijn hulpmiddelen zoals voorleesprogramma’s.  

Op een dyslexiepas die je ontvangt, staat van  

welke extra voorzieningen je gebruik mag maken. 

Bijvoorbeeld extra tijd bij een toets. Heb je 

dyscalculie (dyslexie maar dan met cijfers) dan  

kunnen we je dezelfde ondersteuning bieden. 

Omgaan met stress, groepsdruk of pestgedrag  

is soms best lastig. Daarom is er de training  

‘Rots & water’. Deze training helpt je meer  

zelfvertrouwen te krijgen. Soms doen we dit  

individueel, maar ook wel in groepsverband.  

Faalangst kan je flink in de weg zitten op school. 

Daarom kun je op school ondersteuning krijgen  

als je hier veel last van hebt. Dit is individueel en 

helpt je om meer zelfvertrouwen te krijgen.

Huiswerk hoort bij het voortgezet onderwijs.  

Niet iedereen vindt dat even makkelijk of heeft  

thuis een rustige plek om te leren. Daarom bieden  

wij na lestijd huiswerk onder begeleiding aan.  

Hier leer je de vaardigheid om huiswerk te maken  

en dit kan betere cijfers opleveren.

Wil jij of je ouder(s)/verzorger(s) meer weten  

over de ondersteuning die wij bieden? Neem dan 

contact op met mevrouw Frankema. Zij is onze  

ondersteuningscoördinator. Haar e-mailadres is:  

t.frankema@lindecollege.nl. 

Dyslexiecoaching

Het Leerplein

Rots & water

Omgaan met faalangst

Huiswerk onder begeleiding

Meer weten?

Scan deze code voor een kort 

filmpje over onze ondersteuning. 

Het Leerplein is er voor je om huiswerk en toetsen  

te maken, te leren of om even tot rust komen. Je kunt 

hier terecht bij de medewerkers met een vraag. Zij weten 

het antwoord of zoeken met je mee naar een oplossing. 

Altijd! Het Leerplein is er ook voor je als je een plek zoekt 

om tot rust te komen of als je hoofd even vol zit.  

Er is altijd een begeleider aanwezig voor een luisterend 

oor. Leerlingen die in de pauze een rustige plek zoeken, 

zijn hier ook van harte welkom.  

• 3d-printer
• Robots maken en programmeren
•  Werkstukken van metaal, hout of  

kunststof maken



 

  

Regelmatig wordt er allerlei lekkers gebakken 

in onze keuken. Bijvoorbeeld bij het keuzevak 

Koken & Bakken of bij Talent & Ontwikkeling en 

Zorg&Welzijn. Docent Danique van der Velde deelt 

graag alvast een te lekker recept met jullie. 

Citroen fudge met
merengue schuimpjes

Check de antwoorden:
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LEREN LEREN
Huiswerk 
Leren doe je niet alleen op school, ook huiswerk hoort erbij. Je maakt thuis opdrachten, je bereidt een 

presentatie voor of leert voor een toets. In de mentorlessen leer je hoe je het huiswerk het beste kunt 

plannen en maken. Op het Leerplein kun je zelfstandig aan de slag met je huiswerk. Ook kunnen de 

medewerkers daar je helpen met plannen en organiseren van je huiswerk.

Planner en agenda
Om je te helpen plannen en organiseren, ontvangen alle  

leerlingen in de brugklas een Plenda. Dit is een speciale  

agenda; een agenda en planner in één. Heel handig, want je 

leert je huiswerk plannen en ook hoe je tijd kunt reserveren 

voor sport, vrienden ontmoeten of een bijbaan. Ook hiermee  

ga je aan de slag in de mentorles. 

Leren, hoe doe je dat?
Hoe leer je nou het best woordjes voor Frans? 

Hoe beantwoord je de vragen voor een wiskundeopdracht? 

Hoe krijg je al die feiten in je hoofd gestampt? Voor het ene vak moet je andere dingen en vaardigheden 

leren dan voor het andere vak. De vakdocenten geven je veel tips en hulpmiddelen hoe je dit nou het 

best kunt aanpakken. Ook de medewerkers van het Leerplein helpen je graag op weg.

Oplossing pagina 6/7
Biologie
Welk dier kan zichzelf herkennen op de foto?
Biologen voerden een proef uit met twee jonge dolfijnen, in een aquarium waarin een spiegel was geplaatst. 
De ene dolfijn kreeg met een stift strepen op zijn hoofd, vinnen en buik. De andere kreeg dezelfde behandeling, 
maar dan met een stift zonder inkt. De dolfijnen zwommen snel naar de spiegel om zichzelf te bekijken.  
Bovendien draaiden ze zich zo, dat ze de behandelde lichaamsdelen konden zien. De dolfijn zonder strepen 
zwom weer weg, de andere bleef zichzelf bekijken. Dat zou volgens biologen het bewijs zijn dat dolfijnen  
hun eigen spiegelbeeld herkennen. De meeste dieren herkennen zichzelf niet in de spiegel. Ze denken vaak  
een ander dier voor zich te hebben. Zo vindt een kat zijn spiegelbeeld wel interessant, maar gaat hij vaak  
achter de spiegel op zoek naar een soortgenoot. Hij denkt dus dat zijn spiegelbeeld een andere kat is. 

Aardrijkskunde
1. Vaticaanstad
2. Rusland
3. China
4. Mount Everest

Wiskunderaadsel:

Ingrediënten
Citroen fudge:

• 150 gram Maria biscuitjes

• 120 gram boter

• 400 gram witte chocolade

• 1 blik gecondenseerde melk (397 gram)

• 2 theelepels citroen extract

• 100 gram lemon curd

Merengue schuimpjes:

• 4 eiwitten

• 250 gram kristalsuiker

• 1 citroen

•  Let op: het is heel belangrijk dat er geen eigeel bij het eiwit 

komt en dat alle materialen goed schoon en vetvrij zijn.

•  Haal de bakplaat uit de oven en leg hier een vel bakpapier op.

• Verwarm de heteluchtoven voor op 90 graden.

•  Wrijf het stukje citroen over de kom en de gardes van de 

mixer. Verwijder met een keukenpapiertje de restjes citroen.

•  Klop met een mixer de eiwitten totdat het schuim wordt. 

•  Voeg dan beetje bij beetje de suiker toe en mix goed door. 

•  Mix nog ongeveer 7-8 minuten goed door tot het schuim  

stevig en glanzend is. Als er mooie pieken ontstaan,  

dan is het merengue schuim goed.

•  Doe het schuim in een spuitzak en maak kleine toefjes  

of schep met een lepel kleine hoopjes op het bakpapier.

• Zet de schuimpjes anderhalf uur in de oven.

•  Zet daarna de deur van de oven op een kiertje en laat  

de schuimpjes in de oven afkoelen.

Bereidingswijze
1. Beleg de bakvorm met bakpapier.

2.  Leg de koekjes tussen twee vellen bakpapier en maal  

deze fijn met een deegroller.

3. Smelt de boter en voeg de koekkruimels hieraan toe. 

4.  Roer de boter en koekkruimels door elkaar en stort het 

mengsel in de bakvorm.

5.  Verdeel het mengsel gelijkmatig over de bodem en druk  

dit met de bolle kant van de lepel stevig aan.

6.  Doe de chocolade, gecondenseerde melk, citroen extract  

en lemon curd in een pan en zet deze op middelhoog vuur. 

Blijf roeren tot de chocolade is gesmolten en het een  

egale massa is.

7.  Stort de fudge boven op de koekjesbodem en verdeel dit 

gelijkmatig.

8.  Dek de vorm af met huishoudfolie en zet deze voor  

minimaal 4 – 6 uur in de koelkast om op te stijven.

9.  Terwijl de fudge in de koelkast staat, kun je ondertussen 

verder met het maken van de schuimpjes.

Recept van 
Zorg&Welzijn
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Prijsvraag
Doe mee aan de prijsvraag en maak kans op 3 x 2 vrijkaarten om lekker te jumpen  

bij Fit&Fun Plaza in Wolvega! Winnen kan iedereen, want de antwoorden vind je  

in dit magazine. Mail jouw oplossing voor 4 april 2022 naar info@lindecollege.nl. 

1. Om de hoeveel weken kies je een keuzevak in de brugklas?

2. Van welk vak is T&O de afkorting?

3. Hoeveel gratis muzieklessen mag je in de brugklas volgen?

4.  Wie is het eerste aanspreekpunt op school voor jou  
en je ouder(s)/verzorger(s)?

5. Hoeveel pauzes heb je op een lesdag?

Vragen?

Heb je vragen over het Linde College, ons onderwijs en de mogelijkheden? 

Stuur een mail naar info@lindecollege.nl. We helpen je graag!


