Ga jij na de zomervakantie naar de brugklas? Dat is een spannende,
maar ook een heel leuke stap. Daarom heeft Heutink voor thuis een
aantal grappige/moeilijke/spannende vragen, stellingen en leuke
dilemma’s voor je verzameld om over na te denken met je vrienden en
vriendinnen voordat je start op de middelbare school.
Dan ben je stiekem al een beetje voorbereid;-)

Regels brugklaspraat
Je kunt dit spel op twee manieren spelen:

1

Pak om de beurt een notitie. Lees voor en beantwoord de vraag.

2

Gooi om de beurt met de dobbelsteen en lees hieronder verder.

Lees de vraag en antwoord zelf.
Lees de vraag. Iedereen aan tafel moet antwoorden.
Lees de vraag en kies iemand die moet antwoorden.
De anderen aan tafel bedenken een vraag voor jou.
Verzin een vraag die iedereen moet beantwoorden.
Kies een van de bovenstaande opdrachten.

Dit spel wordt je aangeboden door Heutink voor thuis. Dé website waar je al je
schoolspullen koopt en waar je tips vindt voor bijvoorbeeld het plannen van je huiswerk.

www.heutinkvoorthuis.nl

TIP!

ijntjes, zodat je uitkomt
Vouw & knip volgens de stippell
kaartjes, wel zo handig:-)
op hetzelfde formaat als de

Vouwlijn
Kniplijn

D il e m m a

Ben je liever populair
of
ben je liever slim?

TELL
ME!

Vriendengroep
of
overal verschillende/
aparte vrienden?

Vertel
eens...

Welke dingen heb
je altijd bij je op
school?

feit of
fabel:

van chocolade krijg
je puistjes

Wat doe je als...
...je het leslokaal niet
kunt vinden?

Als je in de brugklas zit,
zie je je vrienden uit
groep 8 dan niet meer?

Vul aan

In de puberteit
verandert je
lichaam door de

ff

serieus

Is er verschil tussen
plagen & pesten?

Samen
of alleen
naar school fietsen?

WAT DOE JE?

Wat eecthjpaijuzine? de
lun

Een blonde jongen
in je klas heeft een
gehoorapparaat.
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!
!
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ZOU JIJ...

de kindertelefoon bellen
als je problemen of
vragen hebt?

Wat doe je als...

...je iemand leuk vindt?

.

waararo: f

EVEN GRAVEN..

niet wa

alle meisjes zijn voor hun
14e voor het eerst ongesteld

Wat lijkt jou het

LEUKSTE
VAK?

Noem een

GOEDE REDEN

waarom je beter
NIET kunt roken

Noem een voorbeeld

Bleagh!!
Waaraan ergeren
je klasgenoten zich
het meest in de les?

van
asociaal gedrag
in de les

GEEF
JEZELF
EEN
COMPLIMENTJE!

ff serieus
Wanneer voel je
je onzeker?
EN
Waar ben je juist
zeker over?

WAT DOE JE?
Je loopt over het
schoolplein en je ziet
iemand uit een andere
klas struikelen over
een tegel.

Wat vind jij
een goede
brugklastip?

MONEYzz
Waaraan geef
jij het liefst
je zakgeld uit?

Welk bijbaantje
zou je willen?

l
ve rte s
een
Welke leerweg

ga jij naar toe?
EN
Welke zijn er nog meer?
EN
Hoe zit dit allemaal?

Wat doe je als...
...oudere leerlingen
je uitschelden voor
brugpieper?

Waar zou jij met je

Cultuurkaart (CJP)
naar toe gaan?

‘LATER ALS IK
GROOT BEN’

waar of

niet waar:
Als je op de

middelbare school zit,
mag je 1 uur per week
spijbelen.

EERLIJK ZIJN!

Spiek je wel
eens bij een
TOETS ?

Proefwerk,
toets
OF
tentamen?

TELL
ME!
Wanneer heb je
vlinders in je buik?

Wanneer kun je uit de
les worden gestuurd?

Wat moet je doinen
als je te laat
de les bent?

Kiezen
maar

Geef een goede tip

Van welk vak
zou je het liefst een
blokuur hebben?

HOE
DAN
Hoe onthoud je welk
kluisje van jou is?

Zou jij klassenvertegenwoordiger
willen worden?
EN
Waarom wel of niet?

GEEF EEN
GOEDE TIP
(Natuurlijk spiek jij nooit, maar)

geef een goede

spiektip

NieuwsGIERIG

W
at is het gênantste
moment van het jaar?

Soms is

Als je maandagochtend
om kwart over 8 moet
beginnen, wanneer pak
jij dan je tas in?

1 woord
genoeg

Beschrijf het
afgelopen jaar

.

EVEN GRAVEN..

wat gebeurt er als...
... je als jongen

‘de baard’ in de keel
krijgt?

Wat is je leukste
herinnering uit de
basisschooltijd?

Soms is

1 woord
genoeg

Omschrijf jezelf

Hellup!

Wat do
e

!!

je als e
en doc
je betr
ent
apt op
spieke
n?

Je moet
k i e ze n
1 week niet wassen
OF
1 week niet
tandenpoetsen?

Een broer/zus
op school is...

leuk
OF
niet leuk
?

Wat kies jij?

HET GROO
TSTE MYS
T E R I E:
Waarom
gaan
meisjes a
ltijd SAM
EN
naar de
wc?

Bagagerekje
OF
zware tas op je rug

?

het een of
het ander
Buiten

OF
binnen
gymmen?

Papieren agenda

of

online agenda?

Aangenaam!
Hoe begin je een
gesprek met iemand
die je niet kent?

Wat zoulejnijhahleetn

liefst wil
in de kantine?

TRENDVOLGEND
OF
EIGEN STIJL

waar of

niet waar:

Het is vreselijk als
je als enige naar een
nieuwe school gaat

wat zou je
doen als...

...je voor een dag
directeur mag zijn van
je nieuwe school?

Zing 2 regels van
een Engelstalig lied
in het Nederlands

Dilemma
Broodtrommel
of
boterhamzakjes?

Mascara

OF
geen mascara?

ve rte l
e e ns . . .
Hoe ziet jouw
huiswerkplek eruit?

DILEMMA
Voor schut in je regenpak

OF
zeiknat in de les?

HOE
DAN

Hoe bepaal

je je

fietsgroepje

?

Hoe trotseer je
de bovenbouwers?

D il e m m a
Bij wie moet je
aan de lunchtafel?

Loodzware tas
of

tig keer naar je kluisje?

Je moet
k i e ze n

Liever een

jaar geen t

v
OF
een jaar ge
en snacks?

TELL
ME!
Was er een dag
dat je gehuild hebt
van geluk?

Hoe ziet je ideale
vrije dag eruit?

Kaftpapier
OF
rekbare boekenkaft

Waar zou je graag

HEEL GOED
in willen zijn?

?
DILEMMA

Een week zonder wiﬁ

Leg uit

OF
een week zonder
vrienden?

Wat doe jij?
Huiswerk plannen

OF
leren op het
laatste moment?

HOE VAAK
PER DAG
SPUIT JIJ DEO?

Een beugel is…

stom
of
stoer?

HOE
DAN
Hoe vind je de weg
in zo’n groot
schoolgebouw?

Zeg 3x
hardop:
Jeukt jouw jeukerige
neus net zo als mijn
jeukerige neus jeukt?

Hoe reageer jij?

De leraar zegt dat
je
je pet moet afzetten

Aangenaam!
Hoe maak jij

Hoe weet je
dat je verliefd
bent?

NIEUWE
VRIENDEN
?

Neem jij je

knuffel

mee op
brugklaskamp?

Mijn ouders
verwachten van mij
dat ik…

Beschrijf

ve rte l
e e ns . . .
Wat lijkt jouw het
allerleukste aan de
middelbare school?

Aangenaam!
Hoe denk je dat
anderen jou zien als
ze je voor het eerst
ontmoeten?

je tong
Kun jij met
aken?
je neus aanr

Gezonde

Waar krijg jij n?de
slappe lach va

Speel het spel:
‘Ik ga naar
de brugklas en

OF
ongezonde spa
nning
voor de brugkla
s?

Beschrijf jouw
fietsroute naar de
middelbare school

ik neem mee…’
Check op Heutink voor thuis
wat je mee moet nemen!

ONTSPANNEN
DOE IK MET

Wat doe je?

Je hebt een klasgenoot
met onfrisse adem

yoga

OF
YouTube?

Mogen je ouders
jouw telefoon
checken?

wat gebeurt er als...
... je spijbelt?

YES!
Je hebt lesuitval!
Wat doe je tijdens
een tussenuur?

Wat is jouwE?
STOPWOORDJ
HOE
DAN
Hoe houd je contact
met je vriend(inn)en
van de basisschool?

