
  Kijk voor meer info op: www.ubboemmius.nl

We willen je graag leren kennen!
Volgend schooljaar zit jij bij ons op het Ubbo Emmius. We zijn erg benieuwd wie  
je bent, wat je belangrijk vindt en wat je nodig hebt. Daarom heb jij, samen met  
je ouder(s)/verzorger(s), binnenkort een kennismakingsgesprek met je mentor.  
We kunnen jou dan goed leren kennen! 

Misschien heb je op je basisschool ook al meegedaan aan de Future League, 
waarbij je een LEGO robot moest programmeren. Op Ubbo Emmius bouwen we 
hierop voort. Jij bent natuurlijk geen robot, maar hoe ziet jouw programma eruit? 
Wat kun je al goed, wat doe je graag en wat wil je leren?

Met jouw belangrijke informatie
Om ons gesprek goed voor te bereiden, hebben we informatie van jou nodig.  
In deze folder vind je een aantal vragen die je kunt beantwoorden. De vragen 
gaan over jezelf: wat kan jij goed, wat wil je worden en wat vind je belangrijk?  
Je kunt het ons allemaal laten weten. Tijdens ons gesprek houden we dit erbij.  
Ook komt het in je portfolio, dat je tijdens je hele schoolperiode bij ons bij zult 
houden. Tot snel!

De bouwstenen 
voor een goed jaar!



Wat kun je?
Waar ben je goed in? Waar zou je goed in willen worden? Wat zou je nog willen leren?  
Welke hulp heb je hierbij nodig?

Waar ga je heen?
Wat vind je van het advies dat je hebt gekregen? Wat zou je later willen worden?

Overig
Welke andere zaken zijn voor ons handig om van jou te weten?

Aan de slag!
Om jou beter te leren kennen willen we graag alvast wat van je weten. 
Wil je de vragen rondom het LEGO poppetje beantwoorden? 

Wat weet je?
Over welke onderwerpen weet jij veel? Hoe kom jij deze dingen te weten?  
Hoe ging je op de basisschool om met huiswerk?

Wat is je passie?
Wat doe je graag? Waar word je blij van? Wat vind je belangrijk?

Jij en de ander
Kun je goed samenwerken met anderen? Durf je jezelf te zijn? Hoe vind je het om 
naar de brugklas te gaan? Wat heb je nodig om je prettig te voelen in de klas?
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