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Seizoen 1 

De eerste schooldag 
 Vermijd een té volle rugzak. 

 Als je naar een kapper gaat, doe dat dan 2 weken voor de school begint. 

 September = de zomer, draag dus aangepaste kleding 

 Zorg dat je zoveel mogelijk bij je vrienden bent. 

 Een klas is nooit echt vol, maar zit aan een maximum. Vraag aan je leraar voor toestemming! 

 Verwacht verrassingen. 

 Verlies je lockersleutel niet. 

 Wees jezelf, niet iemand anders. 

 Probeer nieuwe vrienden te maken. 

 Blijf altijd positief 

Lockers 
 Houd je locker schoon. 

 Ga vriendschappelijk om met je buren, je zult ze elke pauze tegenkomen. 

 Ga zo dicht mogelijk aan de deur zitten, om sneller bij je locker te komen. 

 Heb je haast, gebruik dan de klassieke één-draai (vooraf ingesteld de eerste twee kastaantallen) – 

Enkel voor lockers ZONDER sleutel 

 Probeer om je locker georganiseerd te houden, zodat je sneller aan je materiaal kan 

Douches 
 Als je naar de douches tijdens een lesuur gaat, vraag aan een vriend om nota’s voor je te nemen. 

 Als er heel wat mensen in één toilet zijn, ga dan naar andere plaatsen. 

Projectpartners 
 Kies drie soorten projectpartners, iemand die slim is, betrouwbaar en iemand die goed kan 

presenteren. 

 Werk allemaal samen aan het groepswerk. 

Leraren 
 Je moet niet bang zijn om je hand in de lucht te steken. 

 Probeer te allen tijde wakker te blijven. 

 Houd je ogen op het werk. 

 Als je jouw leraar helpt, dan wordt je er het huisdier nog niet van. 

 Doe zoveel mogelijk in de klas, dan heb je minder huiswerk! 

 Luister naar wat de leraar zegt. 

Plaatsen 
 Zit naast nieuwe mensen om nieuwe vrienden te maken. 

 Blijf weg van het venster. 



 Vooraan zitten helpt je beter opletten. 

 Zit dichtbij de deur om aan sneller aan andere klassen te komen. 

 Zit naast een slimme persoon zodat kan hij/zij je kan helpen. 

Proeven 
 Krijg het juiste materiaal. 

 Visualiseer alle voordelen. 

 Geef niet op. 

 Herinner dat de praktijk verbetering maakt. 

 Niet bang zijn om nieuwe dingen uit te proberen omdat je er enkel van zou kunnen houden. 

Dansen 
 Kom altijd binnen met vrienden, zorg dat je niet alleen bent. 

 Kleed je normaal niet té. 

 Ga niet door de dansvloer, maar dans door de dansvloer, om buiten de menigte te komen. 

 Ga in het midden van de vloer wanneer er binnen jongen/meisjeskanten zijn. 

 Maak plezier, ook al heb je geen date, je kunt altijd nog lol hebben. 

 Als de persoon met wie je wilt dansen, bezet is, dans dan alleen. Maak plezier! 

Afwezig zijn 
 Schrijf aan je zieke vrienden een kaartje. Dat maakt ze vrolijk! 

 Om het even wie het is, het is niet leuk om ziek te zijn. 

 Als je ziek bent, wacht niet, ga onmiddellijk naar het verpleegstersbureau. 

 Als je leraar afwezig is, zal je moeten wennen aan de vervangleerkracht. 

De spelwedstrijd 
 Oefenen, oefenen en nog eens oefenen! 

 Als je zenuwachtig wordt, begin dan tijdig met studeren. 

 Niet droevig zijn als het je niet lukte maar je het wel geprobeerd hebt. 

 Vermijd zenuwachtig zijn, ben je dat toch, stel dan je publiek in hun ondergoed voor. 

Schoolfoto’s 
 Kijk direct in de camera. 

 Doe nette kleren aan, maar niet overdreven. 

 Oefen je glimlach. 

 Houd je glimlach eenvoudig. 

 Zorg dat je glimlach niet onnatuurlijk is. 

 Speel niet buiten op een foto dag, als je niet wilt vuil worden. 

Verkiezingen 
 Penningmeester: Goed voor beginners. 

 Ondervoorzitter: Informeert de studenten. 

 Het beste en het moeilijkste is de Voorzitter van de klas. 

 Maak grootte affiches. 

 Deel flyers uit. 

 Houd je toespraken kort en eenvoudig. Probeer jezelf te zijn. 

Talentenjacht 
 Iedereen heeft een talent. 

 Druk je uit en maak plezier. 



 Vind je talent en ga ervoor! 

Het computerlab 
 Gebruik de tijd van het het computerlab slim. 

 Ga buiten tijdens de piekuren om de menigte te vermijden. 

 Vraag je leraar om hulp. 

 Als je vroeg gaat, dan kan je moe worden. 

Rugzakken 
 Neem heel wat scherpe potloden mee 

 Zet je naam overal op. 

 Zorg ervoor dat je rugzak leeg is, alvorens hem weg te gooien. 

 Zorg ervoor dat je rugzak niet gestolen wordt. 

Nota’s 
 Wees zorgvuldig wanneer je een nota neemt omdat de leraren ogen zoals een HAVIK hebben! 

 Neem keurige nota’s, zodat je keurige nota’s hebt die nuttig zijn, uiteindelijk, wanneer je ze moet 

leren. 

 Als je jouw vriend moet spreken, wacht dan tot de leraar klaar is met spreken. 

Beste vrienden 
 Vrienden staan altijd klaar voor elkaar. 

 Praat over problemen met je vrienden. 

 Iedereen wilt een beste vriend. 

 Stel geen persoonlijke vragen wanneer het over het maken van nieuwe beste vrienden komt. 

Dagdromen 
 Zorg dat het niet opvalt 

 Dagdroom bij een onderwijsklaslokaal. 

 Het dagdromen helpt je eigenlijk met oplossingen op de proppen komen. 

Gymnastiek 
 Draag lichte kleding 

 Was één keer in de week je gymkleding. 

 Neem uit een gootsteendouche als de buitenissige douches. 

Valsspelers 
 Maak een studieblad. 

 Maak studietrucs. 

 Bespreek met je leraren over het opnieuw programmeren. 

 De bedriegers winnen nooit, nooit bedriegen de winnaars. 

 Gebruik de boekbarrière om bedriegers te houden van, goed, het bedriegen 

 Als er een bedrieger dichtbij je is, vraag ze te bewegen. 

Pesters 
 In de buurt van leerkrachten ben je vrij van pesters 

 Als je hun lessenrooster weet, kan je hen ontlopen 

 Vertel het aan je ouders, leerkracht, titularis… 



Rampoefeningen 
 Blijf rustig, begin niet te roepen 

 Wees voorbereid, raak niet in paniek 

 Maak een noodplan samen met je vrienden 

Bussen 
 De tijd op de bus is een goede tijd om je huiswerk in te halen. 

 Je kunt je slaap, op de bus inhalen. 

 Wees vriendelijk tegen de persoon waar je naast zit. 

 Zet je boekentas naast je, om plaatsen vrij te houden. 

Seizoen 2 

Het nieuwe semester 
 Maak een lijst met goede voornemens die je dit semester gaat doen. 

 Begin met dingen die je zo vlug mogelijk moet doen. 

 Zorg ervoor dat je weet waar al jouw klassen zijn. 

Pesten 
 Ben je zelf een pester? Stop er dan onmiddellijk mee! 

 Pestgedrag zal op een dag ophouden. 

Lunch 
 De schoolmaaltijden worden op de prikborden en online gepost. 

 Als je niet van jou lunch houdt, wissel dan met anderen. 

 Geen voedsel of geld? Maak een onmiddellijk pot-geluk met vrienden. 

 

De schoolclubs 
 Als je niet van een opgehouden club houdt, sluit je dan aan bij een andere. 

 Als je geen club vindt waar jij van houdt, begin er dan zelf één. 

Videoprojecten 
 Begin meteen als de tijd beperkt is. 

 Wis snel om het even welke slechte beelden. 

 Klik altijd een beschermhoesje op je cameralens. 

Wiskunde 
 Je kunt wiskunde niet negeren, het is overal. 

 Wanneer je iets overkomt, blijf positief, geloof in jezelf! 

 Stel meteen vragen, wacht niet! 

 Studiegroep + vrienden = Geen bezorgdheid tijdens wiskunde. 

 Geloof me, zonder wiskunde zijn wij holbewoners die modder eten. 

 

De schooldirecteur 
 

 Vertel de waarheid, geen kwestie hoeveel het kwetst. 

 De schooldirecteur gelooft nooit leugenaars, zelfs als ze waarheid voor een keer vertellen. 



Maandagen 
 Draag je favoriete kleding op maandagen. 

 Maak van maandagen `Je favoriete lunchdag’. 

 Maak pret tijdens maandagen. 

 

Je lichaam 
 Wees niet onzeker over je lichaam 

 Blijf actief en eet gezond. 

Uitstel 
 Vraag je leraar om hulp. 

 Maak een lijst van je taken in volgorde van belang. 

 Doe niets niet, blijf bezig. 

Ontleding 
 De virtuele ontleding is niet slordig of vies. 

 Een nota van een van je ouder kan je uit de nood helpen. 

Slechte Gewoonten 
 Vervang slechte gewoonten met gezondere gewoonten. 

 Tref kleine maatregelen om je slechte gewoonte te stoppen. 

 Denk over het leven zonder je slechte gewoonte. 

Vervangleraren 
 De normale leraar zal terugkeren. 

 De leraren op korte termijn kunnen hou hoofdrotatie maken. 

 

De nieuwe 
 

 Nodig de nieuwe leerling aan lunch uit. 

 Introduceer jezelf. 

 Wees jezelf, zo zal je vrienden maken. 

Schoolwebsites 
 Gebruik speciale software voor het webontwerp. 

 Opstelling van een webcam in je school. 

 Vrijwilliger om de website bijgewerkt te houden. 

Bijnamen 
 Laat mensen het weten wanneer ze je kwetsen. 

 Als je met een super slechte bijnaam geplakt bent, vertel het schoolhoofd. 

 Wees koel en vraag waarom. 

Recycleren 
 Het hergebruik van recycleerbare spullen lijd tot kunst. 

 Begin je eigen recycleerprogramma op school. 

 

1 april 



 
 Houd eraan herinnerend het is de dag van de dwaas. 

 Als het een ongebruikelijk beetje is – het is een streek. 

 Houd je streken aardig en speels. 

Verontschuldigingen 
 Houd je verontschuldigingen realistisch, en niet iets als “de hond at mijn thuiswerk op”. 

 Lig niet over het iets wakker 

Geheimen 
 Vertel geen geheimen. Je kunt iemand daarmee kwetsen. 

 Soms zal je als je een geheim aan iedereen verteld, je beter voelen. 

 Vertel geen geheim aan iemand die je niet kent. 

De wasstraat 
 Breng extra kleren mee. 

 Maak reclame bij drukke wegen 

 Een natte auto is niet altijd een schone auto. 

Kleren 
 Sommige kleren gaan nooit van stijl uit: jeans, knoopoverhemden, T-shirts en 

canvastennisschoenen. 

 De kleren hebben invloed op wie je bent 

 Als bepaalde kleren cool kijken of modieus maar niet comfortabel zijn, draag ze dan niet. 

Carrièreweek 
 Probeer verschillende banen uit. 

 Herinner dat dit enkel voorstellen zijn. JE kunt worden wat je zelf wil. 

De muziekklas 
 Zet jezelf open voor andere muziekstijlen zoals klassiek. 

Privéleraren 
 Vraag je leraar over privéleraar opties. 

 Niet bang zijn om een nieuwe privéleraar te vragen. 

 Blijf weg van privéleraren die al het werk voor je doen. 

Wetenschapsmarkt 
 Je kunt experimenten online vinden. 

 Spaar tijd en geld uit: Zoek spullen die je kunt gebruiken bij je thuis 

 De leraren willen slechts de wetenschappelijke methode zien. 

De studiezaal 
 Vertel een vriend dat je later zal spreken of bewegen 

 Ben je het beu om altijd in de studiezaal te zitten? Speel dan een spel! 

 Als er veel lawaai is, gebruik dan een hoofdtelefoon. 

 Gebruik de boekbarrière. 

 



De laatste schooldag 
 Haal je opbergkastje leeg of al je spullen zullen weggegeven worden. 

 Het is de laatste dag om je jaarboek ondertekend te krijgen. 
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Trefbal 
 Ontwijk de bal, blijf in het spel 

 Gebruik lob en booraanval. 

Lezing 
 Houd een schema bij, als je een roman moet lezen, berekenen dan hoeveel pagina’s je per dag 

moet lezen 8 – 10 pagina’s per dag klinkt veel minder eng dan een roman van 220 pagina’s. 

 Begin een boekenclub. 

 Lees boeken over onderwerpen die je interesseren. 

Populariteit 
 Probeer niet populair te zijn. Het is niet de moeite waard. 

De kunstklas 
 Ben je geen schilder? Stel dan vragen over hoe je beter tewerk zou kunnen gaan. 

 Met dit vak haal je niet makkelijk een A+. 

 Trek geen lijnen. 

Verloren & Gevonden 
 Hang er een ketting aan en verlies het niet 

 Zet je naam op alles 

Studiegroepjes 
 Krijg extra notitieboekjes, potloden, tellers en pizza. 

 Vind een creatieve manier om de klas bezig te houden. 

Verlegenheid 
 Houd altijd extra kleren in je kluisje, voor het geval dat ze nat worden. 

 Wees zorgvuldig met wat je eet. 

 Denk na vooraleer je iets zegt 

 Controleer altijd je tanden na de lunch. 

 Controleer altijd je ritssluiting! 

De bus 
 Gebruik de tijd dat je in de bus zit als de tijd om je huiswerk af te maken. 

 Zorg ervoor dat je niet in slaap valt 

Wraak 
 Neem geen wraak. Het is een eindeloze strijd waarbij niemand wint. 



De bibliotheek 
 Kan geen boek vinden? Vraag dan aan anderen of zoek op het internet. 

 In de bibliotheek kan je ook nieuwe vrienden maken! 

Gangen 
 Blijf weg van toiletten die “bezet” zijn. 

 Zorg ervoor dat je nooit betrapt wordt zonder gangpasje. 

Jongens 
 Als je werkelijk van iemand houdt vraag uit hen. 

 Blijf weg van meisjes met bizarre gewoonten. 

 als het meisje glimlacht, wanneer je bij haar in de buurt bent, houdt ze van je  

Meisjes 
 Wordt betrokken bij activiteiten voor meisjes 

 Wanneer je in de buurt van meisjes bent: luister mee, spreek niet. 

 Wees eerlijk en blijf jezelf bij andere meisjes 

 Meisjes: Zij dragen mooie schoenen en hebben een lekkere geur. 

 Voor jongens en meisjes: Als je zenuwachtig bent, neem dan diep adem en wees jezelf. 

 Gebruik deodorant 

Telefooncellen 
 Telefoneer nooit als je eigenlijk iets anders te doen hebt 

 Neem altijd een extra paar batterijen mee, voor noodsituaties. 

Het maken van nieuwe vrienden 
 Kus enkel met de jongen of het meisje dat je écht leuk vind 

Geld 
 Heb je snel geld nodig? Ga dan babysitten! 

 Weet hoeveel en wanneer je betaald wordt. 

Ploegen 
 Houd je kleding proper. 

 Houd je adem fris, vermijd stinkend voedsel 

Gezondheid 
 In de klas is gezondheid een van de belangrijkste dingen 

 Als je stottert kan je dat verhelpen door ’s morgens te ontbijten. 

Jaloersheid 
 Wees zeker van jezelf, ben anderen dankbaar. 

 Houd jezelf onder controle en laat de jaloersheid jouw lichaam niet beheersen  

Toetsen 
 Kijk of het antwoord van een meerkeuzevraag logisch is. 

 Ga nooit twee keer gokken, je eerste antwoord is waarschijnlijk het juiste  

 Bestudeer het onderwerp voor je toets 



 Als je veel te leren hebt, begin dan een week op voorhand. 

 Ga naar een studiegroep, vóór dat je de toets hebt. 

 


