
Bijdrage van groep 8 

 

Beste ouders, 

 

Nu de inschrijving voor het voortgezet onderwijs steeds dichterbij komt, hebben de leerlingen van 

groep 8 zich de afgelopen periode georiënteerd op hun schoolkeuze. We hebben met de klas 3 

verschillende middelbare scholen bezocht. Ook zijn veel kinderen samen met hun ouders naar Open 

Dagen gegaan. Bent u geïnteresseerd in hoe zij deze bezoeken ervaren hebben? Hieronder doen 

enkele leerlingen hun verslag! 

 

Quinten 

 

Opendag  

 

We ging met opendag naar: 

 

.Wiringherlant 

 

.d’Ampte 

 

.de Dijk 

 

Bij Wiringherlant en d’Ampte  mocht je kiezen wat je 

wou doen.  

Bij d’Ampte mocht je techniek, zorg, toneel en economie 

doen.  

We gingen er met de bus heen.  

Toen we daar aankwamen mochten we met een leerling 

van d’Ampte mee. 

We gingen eerst naar biologie, daarna na techniek waar 

we een spaghetti brug moesten bouwen. 

En uiteindelijk gingen we naar economie.  

 

 

Luciano 

 

We gingen met de klas naar de dijk. 

Wij zijn er drie keer heen geweest. 

Twee keer voor een vak dat je had gekozen. 

En de laatste keer hebben we ECHT les gehad. 

Ik koos voor creatief.We zijn ook bij het Wieringerland geweest. 

We werden eerst opgehaald door een bus. 

Toen we er waren moest iedereen van de klas ergens anders zitten. 

Ik zat aan tafel 11 met Tom Joost Mila Bart.v Bart.a en Madelief. 

Eerst gingen we naar economie en daarna techniek.We gingen eerst naar economie en 

daar hebben we een poster gemaakt. 



We moesten een doelgroep kiezen bijvoorbeeld  jongeren. 

ik en tom hadden dat en we moesten dingen uitknippen die te maken hadden met 

jongeren.En bij techniek moesten we een vorm van koper maken en er een toeter aan 

verbinden.En toen moest je een soort staafje maken en die moest je weer verbinden 

moet het vormpje en als het staafje en als je hem dan raakten dan horden je een 

piep.Toen we naar de d'Ampte gingen gingen we met de bus we gingen eerst naar 

binnen en toen gingen we onze jassen op een tafel leggen. Daarna moesten we met 

onze begeleider mee eerst kregen we biologie en toen moesten we een krekel na 

tekenen. Toen we klaar waren gingen we naar economie 

daar gingen we met een kassa leren werken. 

Nadat gingen we een blad maken met producten die je in de winkel kon vinden het was 

supper leuk en we kregen een leuke tas mee. 

 

 

Bart Assendelft 

 

wiringherlant 

Het was leuk op het wieringerland we hadden economie daar moesten we reclame uit folders 

knippen en op een blad plakken de resten mochten we weg gooien. 

Ik had aan iemand verteld dat ik een youtube kanaal had hij ging abonneren en ik had de van ons 

kanaal ´een paar youtube knullen’(abboneer even) op zijn arm gezet. 

Toen had ik technologie daar hadden we iets leuks gemaakt. 

Daarna gingen we met de bus terug naar school. 

D´Ampte wat was het een saaie school Gelukkig kan ik er niet heen. 

 

 

Bart Veenstra 

 

scholenbezoek! 

Ik zit nu groep 8. We moeten binnenkort 

kiezen naar welke school we gaan. Daarom 

gaan we op scholenbezoek. Dan kunnen we 

zien hoe het op die school gaat. Bij de 

Wiringherlant heb ik een lesje techniek en 

economie gevolgd bij techniek moesten we 

een soort spel maken. Bij de Dijk had ik 

wiskunde en toen moesten we allemaal 

dingen uitrekenen. D´Ampte daar was ik het 

laatst naar toe met school toen had in ook 

techniek daar moesten we een bakje maken 

van hout en met scheikunde moesten we met 

een groepje rodekool sap in een reageerbuisje 

doen om te kijken of het zuur of basisch was. 

Tot nu toe wil ik graag naar het Wiringherlant 

daar wil ik al heel lang heen. mijn voorlopig 

advies was havo-vwo dus daar zit ik goed. 



Bart Bolhuis 

 

Opendagen groep 8 

We gingen naar de Wiringherlant. Daar 

moesten we in een grote aula wachten tot 

iedereen er was. Toen iedereen er was ging 

ze iets vertellen over Wiringherlant. Toen 

dat klaar was gingen we groep voor groep 

naar het lokaal waar we heen moesten. 

iedereen kreeg een begeleider onze 

begeleider hete mevrouw kerkhof. We 

waren met zijn tienen ongeveer. We gingen 

naar bio daar gingen we geuren ruiken en in 

een bak grabbelen en binnen de lijntjes 

tekenen en met de microscoop een een 

watervlo bekijken en een haar en een 

waterplant. Daarna gingen we naar gym 

daar mochten we kickboksen en tafelen met 

een skippybal en we gingen met een 

kabelbaan van kant naar kant en op het 

laatst kregen we uitleg over de sportklas. Ik 

hoop dat je wat info hebt gekregen. 

 

 de d’ampte we gingen vijf voor negen de bus in toen gingen nog naar Hauwert daar gingen we de 

kinderen van een school ophalen en dan eindelijk naar de d’ampte. toen we daar aankwamen gingen 

we in groepen naar bepaalde onderdelen waar ik in zat gingen we alleen techniek doen. Eerst 

moesten we met spaghetti stokjes en marshmellows soon hoge toren bouwen. toen dat klaar was 

gingen we het echte werk doen we gingen met auto´s werken en onderdelen zoeken. om kwart voor 

twaalf gingen we met de bus weer naar huis.  

 

 

Isa 

 

Groep 8 scholen bezoeken! 

Wij hebben met onze klas een paar scholen 

bezocht. Want dit is ons laatste jaar op deze 

school. Wij zijn naar De Dijk, Wiringherlant, 

Tabor college De D’ampte. 

Ik ben zelf naar 3 scholen geweest. De Dijk, 

Oscar Romero en het Wiringherlant. Toen we 

naar het Wiringherlant gingen werden we van 

school opgehaald met een bus. Toen we er 

waren liepen we naar de kantine. Er waren ook 

nog andere scholen. We waren in groepjes 

verdeeld. Ik ging Nederlands en 

Handvaardigheid doen. Die avond ging ik ook 



nog naar de opendag. Daar had je een box genaamd Mystery box en dan kon je prijzen winnen. Dan 

ging je naar een lokaal en als je dan een opdracht deed dan kreeg je een cijfer. En uiteindelijk kreeg je 

een code. En dan kon je een kluis openen. En als je die goed had dan kon je een prijs winnen. We 

gingen al eerder naar De Dijk daar deed ik met de klas. Wiskunde, Techniek en Nederlands. Tijdens 

Wiskunde gingen we opdrachten maken. Tijdens Techniek had je een cijfer gekregen. En dat ging je 

doen. Ik ging koken. Bij nederlands gingen we een poster maken. Een reclame voor de opendag van 

De Dijk. We gingen ook naar De D’ampte! Daar gingen we verschillende dingen doen. Eerst werden 

we opgehaald met een bus. Er zaten nog twee klassen in. Een paar dagen daarvoor mocht je kiezen 

wat je wilde doen. Groen was verzorging  en welzijn. 

Blauw was Techniek, rood Sport en theater, geel 

Economie. Ik had groen, je kreeg een keycord in welke 

kleur je zat. Toen we daar waren werd onze klas in 

gesplitst. Groen en geel zaten bij elkaar. 

En blauw en rood. Als eerste gingen wij Biologie doen. 

En daarna naar Techniek.  

En daarna gingen we verzorg en welzijn doen. We 

gingen als eerste bed verschonen. Dan gingen twee 

meiden rommel maken. En twee weer op dezelfde 

plek opruimen. Daarna gingen moesten we eigenlijk 

baby estafette doen. Maar daar kwamen we niet aan 

toe. Daarna gingen we naar een ruimte waar 

allemaal kappers spullen waren. Daar mocht je of je 

haar krullen of stijlen. En er was ook iets met nagellak 

daar kreeg je een soort van nagel. En daar op kon je 

nagellakken. Daarna was het klaar en liepen we weer 

naar de bus. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Dat ik 

over deze scholen iets hebt verteld.  

 

 

Jade 

 

Wij gingen met onze klas scholen bezoeken het was 

heel interessant en ook wel leuk. 

Ik vind De Dijk wat gezelliger en lekker knus maar 

het wiringherlant daar kan je wel wat meer 

richtingen op dus ik vind het heel moeilijk om te 

kiezen. 

Ik ben ook in hoorn geweest maar dat vond ik niet 

zo leuk en daar ken ik ik ook niet zoveel mensen. 

Toen we naar  de d’ Ampte en het  Wiringherlant 

gingen, gingen we gezellig met de bus maar bij de 

dijk gingen we op de fiets of lopend. de d’ Ampte 

vond ik wel heel leuk maar dat is alleen maar voor 

vmbo advies en ik heb havo dus dat was wel jammer. Als je een school gaat bezoeken ga je meestal 

leuke proefjes doen of lesjes volgen van Engels enzo. Ik vind het wel heel jammer dat onze klas 

helemaal uit elkaar gaat want meestal is het super gezellig. 



Jochem 

 

Hoi ik ben Jochem van Ginkel ben een leerling van de maria bernadette school.  

 

Ik ga nu vertellen naar welke scholen  we zijn geweest. 

Wij zijn al bij de dijk en het Wiringherlant geweest. 

We gaan woensdag 7 Februari gaan we naar D´Ampte. 

Ik vind heel leuk want we gaan ook met ze allen in een bus en dat is heel erg leuk. En je kan ook 

anderen scholen bezoeken het hoeft niet alleen maar met school je mag ook met je ouders heen. En 

ik ga waarschijnlijk naar de dijk hier gewoon in medemblik maar er gaan ook klasgenootjes naar het 

wiringherlant en erg gaan ook nog een paar naar hoorn. We gingen woensdag 7 februari naar het 

D'Ampte in Hoorn en daar gingen we torens van spekjes en spaghetti maken en mijne stortte de hele 

tijd in. 

 

 

Jolijn 

 

Wij zijn bij verschillende scholen geweest wij zijn bij de D´Ampte De Dijk en de Wiringherlant geweest. 

We hebben daar ook klassen gevolcht ik heb bij de D´Ampte zorg en welzijn daar kon je nagels 

versieren en je haren krullen of stijlen of iets anders je kon ook bedden verschonen baby´s estafette 

daar moest je zo snel mogelijk de baby verschonen uitkleden en aankleden. We hadden ook biologie 

daar moest je een krekel na tekenen en dan had je er 2 in een potje. 

Bij De Dijk had ik gym gedaan het lag aan je niveau wat je kon doen we hadden gefrisbeed en een 

spel gedaan bij dat spel moest je de bal in het veld schieten degene die daar stonden moesten zo snel 

mogelijk de bal in de basketbalkorf doen degene die de bal had geschopt in het veld moest een 

parcour afleggen en je moest 

zo snel mogelijk naar de honk 

toe je had 4 honken. Bij Het 

Wiringherlant had ik engels 

en junior techniek gedaan bij 

engels had je een werkboekje 

gehad en daarin moest je 

verschillende opdrachten in 

maken je moest naast iemand 

zitten die niet in je klas zit en 

in dat boekje stond vragen die 

je aan je buren moest vragen 

je bijvoorbeeld vragen  hoe ze 

heten. Bij junior techniek 

hadden we ook opdrachten 

we moesten bijvoorbeeld een 

pen uit elkaar halen en dan 

had je ook een boekje waar de opdrachten in stonden en we hadden ook een huisje gebogen. Ik ga 

naar de Wiringherlant omdat ik het een leuke school vind en je hebt hele leuke vakken die je niet op 

andere scholen heb en ze hebben meer dingen die ik leuk vind. 

 



Joost 

 

we gingen eerst naar de dijk twee keer daar mocht je kiezen wat je wou gym kreatief techniek  en 

engels. je de eerste keer ging je dan dat doen wat je had gekozen. en de tweede keer ook. een tijdje 

daarna gingen we naar  het wiringherlant daar mag je weer kiezen. heel veel het was best wel leuk 

daar maar daarna gingen we naar de d’ampte daar mocht je weer kiezen.we gingen eerst biologie 

doen een daarna gingen we weer een toren make zo hoog mogelijk van spek en stokjes mijne was 

tien centimeter. 

 

Les 

 

binnenkort moeten alle groep achters kiezen naar welke 

school ze gaan en daarom ga je scholen bezoeken met je 

klas ik ben al naar de  wiringherlant geweest en naar de 

dijk en naar de d´Ampte en iedereen mag zelf kiezen naar 

welke school je wil en iedereen heb soms een andere 

school en het is moeilijk kiezen want je krijgt andere 

kinderen in je klas en je maakt allemaal nieuwe vrienden 

en je vrienden uit deze klas gaan ook naar een andere 

school dus dan spreek je ze minder en dat is wel stom 

maar er gaan soms ook kinderen uit deze klas misschien 

naar de school waar je heen gaat dus die zie je dan wel 

weer maar je moet een school kiezen waar je je veilig 

voelt dat is het belangrijkste. 

 

  

 

 

Luna 

 

In groep 8 ga je scholen bezoeken. Het is best een 

moeilijke keuze omdat je naar een andere school 

gaat en daar blijf je dan 4 jaar. Ik heb nu al meer 

dan 4 scholen bezichtigd. Eerst dacht ik: Ik ga naar 

De dijk maar toen ik Het Wiringherlant ging 

bezoeken werd de keuze lastig. We werden 

opgehaald door de bus. Daarna reed de bus naar 

een andere school en die reden ook mee. Toen we 

bij Het Wiringherlant aankwamen was het best wel 

druk. Er waren meer dan 4 scholen. Daarna werden 

we naar een een lokaal gebracht en daar konden je je 

jas en belangrijke spullen neer leggen. We waren 

laatst ook naar de D’ampte geweest. Het was een 

super grote school. Eerst gingen we naar biologie 

en daar moesten we krekels gaan na tekenen, ik 

vond het best wel vies en eng. Daarna gingen we 



naar techniek en daar moest je van ongekookte spaghetti en spekjes 

moest je een brug maken. Hij was bij ons best wel goed gelukt alleen hij 

was een beetje scheef. Daarna gingen we naar: Zorg en welzijn. Daar 

had je een baby, ziekenhuis en een kappershoek. Eerst moesten 2 

kinderen in de ziekenhuishoek een rommeltje maken en daarna moesten 

2 kinderen het weer opruimen binnen 5 minuten. En wie het meeste tijd 

nog over had van het opruimen had gewonnen. Daarna gingen we naar 

een kappershoek en daar werd mijn haar gekruld. Daarna moest je weer 

je groep bij elkaar zoeken en toen stond de bus al buiten klaar. En toen 

waren we weer bij school. 

  

 

Sascha 

 

Dit jaar moesten wij scholen bezoeken. 

We zijn naar de  d´ampte,de dijk en het 

wiringherland geweest.Je moest je er 

voor in schrijven,bij het inschrijven 

moest je zeggen wat je voor les wou 

volgen. Je wordt dan met de bus 

opgehaald. Als we daar waren moest je 

twee lessen volgen.soms als een vak te 

vol zat word je naar een ander vak 

geplaatst.dat had ik.ik zat bij Engels en 

daarna economie. Aan het eind werd je 

weer opgehaald met de bus. het was 

heel leuk. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luuk 

 

dan gaan we weer met de bus naar 

hoorn dan zijn we weer om 10 voor 1 

in medemblik zijn we de weer en dan 

mogen we gelijk naar huis  

we waren bij de dijk het 

wehringelant 7 februari op woensdag 

gaan naar de d’Ampte daar moesten 

we  

kiezen wat we gingen doen gym, 

toneel, baby verzorgen of economie  

we moeten 10 voor half 9 op school 

zijn dat is heel erg vroeg  

dat was< heel leuk > 

 

 

 

Ninke 

 

Wij moeten binnenkort een school kiezen waar we naar toe 

willen. Daarom gaan we naar opendagen. We zijn naar de 

dijk,Wiringherlant en d‘Ampte geweest . Dan moest je allemaal 

opdrachten of lessen doen. Als je daar meer over wilt weten lees 

dan verder. 

 

De Dijk  

We gingen eerst naar de dijk toen moesten we iets kiezen zoals 

sport,Engels of handvaardigheid en waarschijnlijk nog meer.  

 

 

 

Tom 

 

Hoi ik ben een leerling van de maria bernadette school. wij zijn bij de Wiringherlant en de dijk 

geweest. Ik vond het jammer dat ze niet echt iets interessants hadden uitgelegd. Ze hadden iets leuks 

bedacht.Je moest namelijk op een kaartje schrijven wat je het minst leuk vondt dat moet je dan daar 

4 bij zetten. En wat je het leukst vindt een 1.Ik ging met mijn ouders naar de opendag  van de 

Wiringherlant. Daar kon je experimenten doen. Zoals een stukje ijzer  boven vuur houden en dan 

boven een schoteltje. Dan wordt het een soort van vuurwerk. Oké even terug naar de D´Ampte. Wij 

deden moesten met mijn groep een toren van marshmallows en spaghetti  maken. mijn groepje had 

wel een een tactiek namelijk drie hoekjes maken. 

Het is moeilijk als je een school moet kiezen. Ik zou als ik jou was naar heel veel scholen gaan kijken. 

en een keuze maken. maar je kan ook heel goed opletten.En dan als klaar bent met het nadenken 

dan neem je een besling. voor mij is dat de Wiringherlant. O ja bespreek het ook met je ouders. Dat is 

volgens mij het beste. Dus veel succes met je nieuwe school. 



Rowan 

 

Wij zijn met de klas naar de open dag van het Weringeland geweest. We werden opgehaald door de 

bus en hielden nog een andere school op het koggeschip. We werden in groepjes ingedeeld en deden 

verschillende onderdelen zoals: Engels,junior techniek ,techniek,gym,handarbeid, enzovoort. Ik zelf 

deed engels en junior techniek samen met Jolijn. We gaan met de klas ook naar de D'ampte in hoorn. 

Dan worden we weer door de bus opgehaald en halen dan ook weer een andere school op. Wat we 

daar gaan doen mochten we zelf kiezen. Je kon kiezen uit: Techniek, Sport en theater,  Pedicure En 

met geld werken. We werden in groepjes ingedeeld en gingen onze eigen ding doen wat we hebben 

gekozen. Ik heb zelf techniek gekozen. Waarom ik techniek doe is omdat ik het leuk vind. Andere 

vinden sport leuk of iets anders. We moesten met techniek een toren bouwen met spaghetti en 

marshmallows. Ik zat in het team met: bart v tom joost en ik zelf. We hadden een goede strategie 

bedagt. We bouwde eerst een onderkant van een driehoek, toen een 1è verdieping ,toen de 2è 

verdieping, toen de versteviging, toen de 3è verdieping, 

en daarna weer een versteviging, en toen nog 1 spaghetti stokje en dat was het hoogtepunt van onze 

toren. Toen gingen we naar de bouw afdeling. We deden banden wisselen en raden wat het 

onderdeel was een  lampje maken een als laatst een pennendoosje maken. Toen moesten we weer 

naar de bus en gingen we weer terug naar school.  

 

 

Sven  
  
De dijk 

Wij gingen met school naar De Dijk. We moesten eerst naar 

een grote zaal daar ging de directeur een woordje doen. 

Daarna werden we rondgeleid door Thijs, Teun en Gijs. En 

gingen we de volgende lessen volgen Wiskunde, Techniek en 

Nederlands. Bij Wiskunde moesten we twee bladeren maken 

je had het A-blaadje en het B-blaadje B was moeilijker dan 

A. Daarna gingen we naar Techniek je had 3 opdrachten en 

ik moesten koken met Bart.Ten slotte gingen we naar 

Nederlands we moesten een flyer maken het ging best goed. 

Maar Techniek vond ik het leukste van de middag. 

 

d´Ampte 

We moesten ook met school naar de d´Ampte. We gingen 

eerst een les Nask en een les techniek met de groepjes rood 

en blauw. Bij Nask 

gingen we een proefje dan met vier buisjes waar we rodekoolsap bij moesten doen en het werd 

steeds een ander kleurtje. Bij Techniek moesten we een toren maken van spaghetti en spek de 

hoogste toren was 1,03m we konden dat nooit verbreken natuurlijk. Dat was het eerste uur. We gaan 

door naar het tweede uur. Ik ging toen naar de techniekruimte.  

 

 

De groeten van groep 8! 


