
Mijn eerste dag op het VO
Wat maak je mee?naam leerling        

Fase 1 – Aanwakkeren
Je gaat binnenkort één of meerdere scholen bezoeken. Wat wil je weten over: 

T JEZELF (hoe voel je je, wat zijn je verwachtingen)? 

Noteer jouw antwoorden in het vak hieronder.
T SCHOOLGEBOUW (gebouw, de gangen, plekken, 

lessen)? Noteer jouw antwoorden in het vak hieronder.
T DE MENSEN (docenten, andere leerlingen)? 

Noteer jouw antwoorden in het vak hieronder.

Fase 3 – Terug in de klas
Je hebt één of meerdere scholen bezocht. Wat vond je van: 

T JEZELF (zijn je verwachtingen uitgekomen, hoe voel de 

jij je)? Noteer jouw antwoorden in het vak hieronder.
T SCHOOLGEBOUW (hoe was het gebouw, de lessen, 

wat was een fijne plek)? Noteer jouw antwoorden in het vak 

hieronder.

T DE MENSEN (wie heb je leren kennen, hoe waren de 

docenten, met wie was jij)? Noteer jouw antwoorden in het 

vak hieronder.

Let op!
Sla nu deze pagina om en ga verder bij  Fase 2
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Mijn eerste dag op het VO
Wat maak je mee?naam leerling        

mijn plek
Loop eens door de gangen en bekijk de school eens goed. 
Op welke plek voel jij je fijn? Zet deze plek op de foto en plak hem hier. 

Op welke plek voel jij je minder fijn? Zet deze plek ook op de foto en plak hem hier.

foto van een fijne plek

foto van een minder fijne plek

reisverslag
Loop eens een rondje door de school, dwaal door de gangen 
en zoek een fijn plekje waar je even kunt gaan zitten.  
Teken een lijn op het werkblad. Het begin van je lijn is vandaag en het 

einde van de lijn is als je van deze school vertrekt. Welke vorm krijgt je 

lijn? Wat hoop jij op deze school allemaal mee te maken? Wat wil je hier 

leren en ervaren?

Fase 4 – Delen
Wat wil je delen van het proces? Wat houd je voor jezelf of wat wil je 

juist tonen?

Fase 2 – Verzamelen op school 
Voer de volgende twee opdrachten (‘mijn plek’ en ‘reisverslag’) uit tijdens jouw bezoek 

aan de school en noteer je bevindingen hier op het werkblad.  


