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Het Voortgezet Onderwijs

Door Najla

Weet je wat het Voortgezet
Onderwijs is? Het Voortgezet
Onderwijs, ook wel het VO
genoemd, is de middelbare school.
Het is een grote stap om van de
basisschool naar het VO te gaan.

~Waar moet je op voorbereid zijn?
Het is belangrijk om voorbereid te
zijn voor het Voortgezet Onderwijs.
Je krijgt heel veel lessen,
verschillende docenten en nieuwe
klasgenoten. Je zult ook moeten
wennen aan de plek waar de school
zich bevindt. Het is meestal verder
weg dan je gewend bent.

~Hoe maak je een Schoolkeuze?
Een Schoolkeuze is een keuze die
je maakt als je een school gaat
kiezen. Een Schoolkeuze maak je
met behulp van minilessen,
scholenmarkten en promofilmpjes
van de school. Aan de hand
daarvan kan je zien of een school
geschikt is voor jou. Je moet jouw
Schoolkeuze meestal voor 15 maart
al gemaakt hebben.

~Wat is een Schooladvies?
Een Schooladvies is een advies die
je van je juf of meester in groep 8
krijgt. Dit Schooladvies wordt o.a.
gebaseerd op de Cito toetsen die je
hebt gemaakt. Dit Schooladvies
neem je ook mee naar het
Voortgezet Onderwijs.

Cito

Door Djahmany

Citotoets, de belangrijkste toets van
het jaar. De meeste van jullie denken
dat het eng is, maar het is niet zo
eng. Je moet gewoon je best doen.

We hebben 3 weken lang Citotoetsen.

O.a. deze toetsen bepalen je advies

en of je overgaat. In groep 7 krijg je je

voorlopig advies.  Als je de Cito goed

hebt gemaakt krijg je misschien een 1,

2 of 3. Als je ‘m minder goed hebt

gemaakt krijg je een 4 of 5, maar dat

maakt niks uit. Je kan altijd nog

andere Cito´s maken. In april krijgt

groep 8 weer een Cito. Dat is de eind

Cito. Groep 7 en de lagere groepen

krijgen in juni weer de Cito.

In je rapport zie je ook hoe je

Citotoetsen zijn gemaakt.

De Monchyschool tijdens de
lockdown
Door Anissa

De Monchyschool is dit keer tijdens
de tweede lockdown doorgegaan met
lesgeven op school, omdat het leren
tijdens een lockdown erg lastig gaat.
Daarom mochten nu alle kinderen
naar school.

Het begon toen onze minister president,
Mark Rutte,  zei dat we online onderwijs
vanuit huis moesten krijgen. Tijdens de
eerste lockdown in maart 2020 ging het
helaas mis. Veel ouders wisten niet hoe
ze om moesten gaan met de
Chromebooks en vonden het moeilijk om
het huiswerk te begeleiden.

Rutte zei dat op 15 december 2020 weer
de tweede lockdown inging. Dit zou
duren tot 19 januari 2021. Dat was
schrikken voor ons allemaal. De
volgende dag op school werd opeens de
laatste dag. De meeste kinderen waren
hierdoor verdrietig. We kregen tijdens de
laatste dag op school pizza! (Als
goedmaker voor het gemiste kerstdiner).
We werden allemaal heel erg blij. Na
deze dag zouden we online onderwijs
krijgen vanuit huis en we namen ons
schoolwerk mee naar huis. Tijdens de
kerstvakantie kregen we opeens goed
nieuws: onze school ging als
noodopvang weer open op 4 januari
2021! De directrice Mariken Goris heeft
ervoor gezorgd dat we na de
kerstvakantie weer naar school mochten.
De activiteiten gingen helaas niet door.
We zouden meer gaan letten op de
vakken rekenen, spelling, taal en lezen
om leerachterstanden te voorkomen.



De Monchy
April 2021

Hoe laat je andere kinderen
zich veilig voelen op school?
Door Sidra

Het is belangrijk dat kinderen
zich veilig op school voelen, De
meeste kinderen praten er niet
over. Maar het is wel belangrijk
dat je daar wel over praat.

Hoe zorg je er voor dat anderen
zich veilig op school voelen?
Je moet ze niet pesten, plagen,
uitlachen, ruzie maken
enzovoorts. Je moet de kinderen,
waar je niet vaak mee speelt,
vaker mee laten spelen. En
praten over hoe ze zich voelen op
school en hoe het gaat met haar
of hem.

Ik raad je om dat te doen.
Vroeger was ik een pester, maar
toen ik ouder werd, had ik erg
spijt van wat ik deed.
Ik liep eigenlijk mee met anderen
en dat was HELEMAAL niet
goed, want ik brak het hart van
iemand. Dus voordat je iets gaat
doen of zegt MOET je eerst heel
goed nadenken. Doe het echt…...

Vegan bessen muffin
Door Deshea

Ingrediënten

● 300 gram bloem
● 150 gram suiker
● 2 zakjes vanillesuiker
● 1 eetlepel bakpoeder
● 1/2 theelepel zout
● 120 ml naturel soja

yogourt
● 120 ml plantaardige

melk
● 120 ml neutraal

smakende olie zoals
zonnebloem-, koolzaad-
of milde olijfolie

● 180 gram gemengde
(diepvries)bessen

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180
graden. Meng in een kom de
bloem, suiker, vanillesuiker,
bakpoeder en zout goed door
elkaar. Maak een kuiltje in het
midden en giet daarin de soja
yoghurt, melk en olie.

Roer heel kort met een vork of
lepel tot de natte en droge
ingrediënten gemengd zijn tot
een deegachtig beslag. Het is
niet erg als er nog wat droge
stukjes in zitten. Schep tot slot
het bevroren diepvriesfruit door
het beslag.

Vet een muffinvorm met 12
vakjes in met een beetje olie. Vul
elk vakje met een flinke schep
van het beslag (dit gaat heel
goed met een ijsbolschep). Zet
de muffins in de oven en bak ze
35 minuten tot ze goudbruin zijn.
De baktijd is ongeveer 5 minuten
korter als je verse bessen
gebruikt in plaats van
diepvriesfruit. Laat de muffins
minstens een uur afkoelen en
haal ze dan uit hun vormpjes.
https://vegetus.nl/de-beste-bes
senmuffins/
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