
Naar de brugklas
Bij de overstap van groep-8 naar de 
brugklas krijgt een leerling te maken met 
een ander schoolsysteem en met nieuwe 
leerkrachten en nieuwe klasgenoten.
De nieuwe brugklasser heeft opeens meer 
vrijheid en tegelijk ook meer huiswerk. 
Dat is best lastig. Een thuisbegeleider 
stimuleert de brugklasser om de tijd 
goed in te delen en bij te blijven met 
leervakken. Een thuisbegeleider helpt de 
brugklasser op tijd vragen te stellen.
De thuisbegeleider praat met de leerling en 
ouder(s) over school en kan in het begin 
met de ouder meegaan naar ouderavonden 
op school. School’s cool is niet hetzelfde 
als huiswerkbegeleiding of bijles. Natuurlijk 
helpt een thuisbegeleider de leerling wel 
bij huiswerk, maar zij stimuleren vooral de 
leerling om het zelf te doen.

Werkwijze
School’s cool Lekstroom maakt kennis 
met ouder(s) en leerling tijdens een 
inschrijfgesprek op de basisschool. 
Bij dit gesprek is ook de leerkracht 
van de basisschool aanwezig. Als wij 
een geschikte thuisbegeleider hebben 
gevonden, komen we bij u thuis om met 
elkaar kennis te maken. Daarna komt de 
thuisbegeleider iedere week bij u thuis. 
De dag en het tijdstip spreekt u samen af. 
De thuisbegeleider blijft ruim een uur. Het 
mentoraat start en eindigt meestal als uw 
kind weet naar welke brugklas het zal gaan 
en eindigt als uw kind in de tweede klas zit 
in de loop van het tweede trimester, tussen 
december en februari.

Lekstroom

School’s cool helpt leerlingen bij de overstap van de basisschool naar de 
brugklas. Die leerlingen krijgen een thuisbegeleider die veelal wekelijks 
helpt met schoolzaken. De leerling heeft met dit steuntje in de rug meer 
kans op een goede schoolloopbaan. Het project Lekstroom werkt in de 
gemeenten Nieuwegein, Houten en IJsselstein. 

thuisbegeleider voor brugklasser

Wij zijn bereikaar op: 06 - 387 314 96 ∞ Nieuwegein@lekstroomschoolscool.nl
IJsselstein@lekstroomschoolscool.nl ∞ Houten@lekstroomschoolscool.nl



Ook voor u als ouder is de overstap van uw kind naar de brugklas een hele verandering.
De basisschool is vertrouwd en bekend. In de brugklas heeft u minder direct zicht op
wat er in school gebeurt. Uw kind gaat vaak in een andere wijk naar school en heeft 
wisselende schooltijden en veel nieuwe klasgenoten. Misschien bent u niet vertrouwd
met het Nederlandse schoolsysteem, de thuisbegeleider kan u daarin wegwijs maken.
U blijft daarbij zelf verantwoordelijk voor uw zoon of dochter. Een belangrijke 
voorwaarde is dat een van beide ouders thuis is als de thuisbegeleider op bezoek komt. 

Voor informatie: www.lekstroomschoolscool.nl ∞ www.schoolscool.nl

Leerling:
“Het is goed 
voor mijn
toekomst!”

Begeleider:
“Ik ga 100% 
voor mijn 
leerling!”

U kunt met de leerkracht van groep-8 bespreken of uw kind in aanmerking komt voor 
deelnemen aan School’s cool. Meedoen aan School’s cool is gratis, maar het kost wel 
tijd en energie. Als uw kind wordt begeleid door een thuisbegeleider van School’s cool 
maken we met u een aantal afspraken.




