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Beste leerling, 

 

Toen je op de basisschool zat, heb je Eureka!-lessen gevolgd. Sinds dit schooljaar zit je in de 

brugklas. Wij zijn benieuwd hoe het gaat op je nieuwe school, of je veel hebt gehad aan de Eureka!-

lessen en of je tips voor ons hebt om leerlingen (nog) beter voor te bereiden op de brugklas.  

 Je beantwoordt de vragen door het hokje van jouw antwoord aan te kruisen. 

 Bij de open vragen vul je jouw antwoord in. 

 Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om jouw mening. 

 Je naam hebben we alleen nodig om bij te houden wie de vragenlijst heeft ingevuld. 

 

Alvast bedankt voor het invullen! 

 

Astrid Mol, Eureka! 

 

 

Algemene vragen 

 

Jouw naam: _______________________________________________________________________ 

Op welke school zit je nu? ____________________________________________________________ 

 

In welk brugklastype zit je? 

 havo 

 havo/vwo 

 vwo 

 gymnasium 

 tto 

 anders, namelijk __________________________________________________________________ 

 

 

Vragen over het voortgezet onderwijs 

 

1. Vind je het fijn in de brugklas?  

a. Fijn vind ik: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b. Niet fijn vind ik: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Wat was je laatste rapportcijfers voor: 

a. Nederlands: ___ 

b. wiskunde: ___ 

c. Engels: ___ 



3. Geef van de volgende kenmerken van het voortgezet onderwijs aan hoe moeilijk je ze vindt. 

(Kruis per kenmerk 1 antwoord aan) 

 

 heel moeilijk moeilijk niet moeilijk en 

niet makkelijk 

makkelijk heel 

makkelijk 

huiswerk maken      

agenda gebruiken      

proefwerken en so’s leren      

mijn schoolwerk plannen      

exacte vakken leren      

vreemde talen leren      

nieuwe vrienden maken      

voor mezelf opkomen      

omgaan met docenten      

 

 

Vragen over Eureka! 

 

4. Noem drie dingen die je bij Eureka! hebt geleerd en waar je nu in de burgklas veel aan hebt:   

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

 

5. Noem drie dingen die je niet hebt geleerd op de basisschool of in de Eureka!-lessen, maar wel 

graag had willen leren, omdat je ze nodig hebt in de brugklas. 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

 

6. Raad je andere basisschoolkinderen (die dat willen en kunnen) aan om Eureka!-lessen te volgen?  

 ja 

 nee 

Waarom wel of niet? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

7. Heb je tips en adviezen voor de meesters en juffen van de Eureka!-klassen over hoe zij 

achtstegroepers goed voor kunnen bereiden op de brugklas.   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


