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Wat heb je geleerd?
Rekenen was in het begin 
moeilijk. Omdat ik extra 
hulp heb gekregen, begrijp 
ik het nu beter en vind het 
zelfs af en toe leuk.
En vroeger was ik verlegen 
en nu ben ik open. Meer 
in de groep zeggen wat ik 
vind, heeft me erg geholpen
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Josepheo
14 jaar 

Waar ga je naartoe?
Naar de MAVO van het Rudolf Steiner 
College in Haarlem. Bijzonder dat ik 
ben aangenomen want je komt hier 
niet zomaar op.

Wat ga je missen?
VIncent omdat hij diep van binnen een 
goede vriend is, ook al hebben we ruzie.
Sammy omdat ik zeven jaar met hem in 
de klas zit. En Jayden en Aukje.

Ayuna
12 jaar 

‘ik lees
nu meer’

WAT 
HEB JE 

GELEERD?

WAT 
GA JE 

MISSEN?

WAAR GA 
JE NAAR 

TOE?

Rekenen blijft moeilijk voor me maar het gaat 
nu gemakkelijker. Het leukste vind ik spelling 
en taal. Ik lees nu meer. ‘Het Leven van een 
Loser’ is zo’n leuk boek.

Niet perse iets maar gewoon de hele school. Ik 
vond het kamp en de musical zo gezellig. En 
ik ga missen dat ik hier meer tijd heb om mijn 
dingen te doen.

Naar het praktijkonderwijs van het Orion 
College in Amsterdam Zuidoost. Ik was er vorig 
jaar al klaar voor maar de school toen nog niet 
voor mij. Nu gelukkig wel. Ik heb er zin in!



Sammy
12 jaar

Wat heb je geleerd?
Vroeger was ik verlegen maar omdat de kinderen 
hier net als ik zijn, ben ik daaroverheen gegroeid. 
Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. En rekenen is 
gemakkelijker geworden. Ik heb veel geoefend en alle 
tips van de juffen toegepast.

Wat ga je missen?
Al mijn klasgenoten en alle juffen en meesters.  
En natuurlijk gymmen omdat dat mijn passie is. En 
zwemmen omdat de spelletjes in het water zo leuk zijn.

Waar ga je naartoe?
Naar het VMBO-T van het Spaarne College in Haarlem. 
Ik voel me fijn bij deze school. Leuk dat ik nieuwe 
klasgenoten krijg want ik ben toe aan een volgende 
stap.

Dino  
12 jaar

‘ik vertrek
met een grote

lach’

WAT HEB JE GELEERD?
Mijn rust te bewaren en te rusten wanneer ik dat 
wil. En ik heb geleerd om de grenzen van mijn 
benen te voelen. Als ik ze teveel belast, krijg ik 
pijn en kan ik minder goed lopen.

WAT GA JE MISSEN?
De leuke dingen van de klas: bakken, spelen en 
air-hockey. En de grapjes van mijn klasgenoten. 

WAAR GA JE NAAR TOE?
Naar de MAVO van het Wellantcollege in Aalsmeer. 
Ik vertrek bij de Parel met een grote lach maar het 
is fijn dat het geen speciaal onderwijs meer is. 
En dat ik straks in de klas zit met vrienden uit de 
buurt.



Wat heb je geleerd?
Mijn concentratie is omhoog gegaan omdat de juf me aan-
moedigde door te werken en me hielp de stof te begrijpen. 
Ik liep achter en nu ben ik weer helemaal bij. Ik loop soms 
zelfs voor.

Wat ga je missen?
De vrijheid om snelheid, reflexen en kracht in de pauze te 
trainen met mijn vrienden. Ik weet niet of dat op de andere 
school kan, daar zijn ze vast strenger met vechten.

Waar ga je naartoe?
Naar het VMBO T-HAVO van Heliomare in Heemskerk.  
Ik wil architect worden en met deze school kan ik dat  
halen met wat ondersteuning. Hopelijk krijg ik die.

Vincent
12 jaar

Joshua 
13 jaar

WAT HEB JE GELEERD?
Dat ik goed kan leren want daar twijfelde ik 
over. Ik heb een goed werktempo gekregen 
en ben binnen de afgesproken tijd klaar. En 
bij fysio heb ik geleerd om mijn conditie 
op peil te houden. Ik kan nu hard en lang 
rennen.

WAT GA JE MISSEN?
Lekker rondhangen en praten met vrienden 
Vincent, Sammy, Jayden en Ayuna. En dat ik 
het hier rustig aan kan doen.

WAAR GA JE NAAR TOE?
Naar het VMBO-kader van Heliomare in 
Heemskerk. Het is spannend omdat ik niet 
precies weet hoe het daar eruit ziet en 
werkt. Maar ik word ook te groot voor deze 
school.



Jayden  
12 jaar

‘ik ben 
nieuwsgierig 

naar de nieuwe 
school’

WAT HEB JE GELEERD?
Ik heb zoveel geleerd dat ik niet weet waar ik 
moet beginnen. Ik ben trots op al mijn prestaties 
hier. Ik heb bijvoorbeeld mijn zwemdiploma A en B 
gehaald. 

WAT GA JE MISSEN?
Mijn vrienden, het schoolgebouw, het plein en de 
juffen. En het zwemmen want een zwembad is er 
vaak niet op scholen.

WAAR GA JE NAAR TOE?
Naar het VMBO T-HAVO van Heliomare in Heemskerk. 
Ik vind dat ik een hoog genoeg niveau hiervoor heb 
en ook daar ben ik trots op. Ik ben nieuwsgierig 
naar de nieuwe school want ik weet nog niet goed 
wat ik ervan kan verwachten.
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Evi
13 jaar

Isabelle
13 jaar

WAT 
HEB JE 

GELEERD?

WAT 
GA JE 

MISSEN?

WAAR GA 
JE NAAR 

TOE?

Ik wist eerst niet zo goed hoeveel tientallen 
er waren en nu wel. Ook ben ik niet verlegen 
meer omdat juf Annemarie zei: ’Je mag best wat 
vragen hoor’. En ik heb geleerd om te klimmen 
in het klimrek, ik klauter overal op.

Juf Ruby omdat ze altijd lief voor me is en 
spelletjes doen met Nigel. En het klimrek omdat 
ik daar elke dag opklim omdat ik het liefst 
bovenop zit.

Naar de VSO van de Waterlelie in Cruquius. Ik 
vind het leuk omdat daar ook een Eetkeet en 
een gymzaal is.

Wat heb je geleerd?
Door estafette lezen heb ik geleerd dat ik rustig moet lezen 
want anders wordt het druk in mijn hoofd. Van de computer 
word ik dan weer onrustig. Gelukkig zijn de juffen duidelijk en 
dan word ik weer kalm.

Waar ga je naartoe?
Samen met Isabelle naar 
de VSO van de Waterlelie in 
Cruquius. Daar hebben ze 
computers, een digibord en 
ook een Eetkeet. Net als hier 
maar dan anders.

Wat ga je missen?
Eigenlijk de hele school: 
alle kinderen, juffen en 
Happy2Move. En klimmen, 
hangen en spelen op de 
speeltoestellen op het plein. 
Vooral dat blauwe ronddraai 
ding ga ik missen.



Wat heb je geleerd?
Ik begrijp taal nu beter omdat ik de juf nu goed versta 
en door logo heb ik geleerd om sneller te praten. 
En ik heb Engels geleerd. Ik wil graag naar Engeland 
verhuizen. Daar is het verkeer andersom en het eten 
anders.

Wat ga je missen?
Hangen, spelen en soms gamen met mijn vrienden. 
En juf Annemarie omdat ze altijd zo goed uitleg geeft.

Waar ga je naartoe?
Naar de VSO van Heliomare in Heemskerk. Veel 
kinderen van de Parel gaan daarnaartoe. Het is er 
groot en er is veel te beleven. Wel goed dat ik in  
het rustigere, kleinere gedeelte terecht kom.

Thomas  
12 jaar

Nigel
13 jaar

‘ik ben 
supergoed in 
handenarbeid’

WAT HEB JE GELEERD?
Het is fijn dat ik wat drukker mag zijn in de klas.
Ik ben supergoed in handenarbeid, ik kan alles 
maken als het materiaal er is. Ik ben ook handig 
met elektrische apparaten. 

WAT GA JE MISSEN?
Ik ga alles missen van juf Annemarie, ik zit 
sinds groep drie bij haar in de klas. Daarom 
kent ze me goed en kan ik goed met haar 
praten. Ik ga ook de gesprekken met mijn 
vriend Boris missen.

WAAR GA JE NAAR TOE?
Naar Praktijkcollege de Schakel in Haarlem. Hier 
is het klein en overzichtelijk en weet ik waar 
alles is. En er is handenarbeid.
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Kiran
16 jaar

Wat heb je geleerd?
Samen met Jan grasmaaien, 
onkruid wieden en snoeien. 
Dat het helemaal kort en 
recht is en er weer mooi 
uitziet. En ik snijd graag 
groente in de keuken. Vooral 
preisoep snijdt gemakkelijk 
en is ook nog eens lekker.

Wat ga je missen?
Kosta omdat hij gezellig en grappig is en 
me altijd helpt. En Esmee mijn vriendin. 
Ik help haar met tekenen, stop de 
spullen in haar tas en duw haar rolstoel.

Waar ga je naartoe?
Naar de VSO van Heliomare in 
Heemskerk. Ik vind het leuk 
en ook wel spannend om naar 
zo’n grote school te gaan.

Ties
18 jaar 

WAT 
HEB JE 

GELEERD?

WAT 
GA JE 

MISSEN?

WAAR GA 
JE NAAR 

TOE?

Koffie zetten en daarna rondbrengen. Maar eerst 
drink ik zelf een kopje. En werken in de Eetkeet. 
‘Kom eten kopen!’, roep ik en dan komen ze de 
daghap halen die ik zelf in de keuken gemaakt 
hebt.

Ook al is het genoeg geweest op school, het was 
heel fijn om te oefenen met Josje en Marcella. 
Ik kan nu veel beter praten, zelfs zonder 
spraakapparaat. 

Dat weet ik nog niet maar ik wil in ieder geval 
ergens kunnen helpen en er gezellig bij zijn. 
Daarom wil ik later ook het liefst wonen met 
iedereen. 



Esmee  
18 jaar

WAT HEB JE GELEERD?
Ik vind bijna alles leuk! Met stage de kinderen 
ophalen voor de bibliotheek en de kleuters 
helpen. Samen met ze in de kring zitten bij 
muziek, buitenspelen en ze eten geven. En 
gewoon leren in de klas: nieuwsbegrip, rekenen, 
schoonmaken, wandelen en sporten. 
 

WAT GA JE MISSEN?
Alle leerlingen, alle juffen en meester Kosta. Ik 
zit al zes jaar hier op school.

WAAR GA JE NAAR TOE?
Ik ga meerdere dingen doen bij SEIN in Cruquius: 
werken in het restaurant, bestellingen opnemen 
achter de computer, sporten en nog iets met 
planten. En ik ga lavendel plukken en in zakjes 
doen bij Stichting de Baan in Haarlem.

‘ik vind 
bijna

alles leuk’
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Naomi
17 jaar

Wat heb je geleerd?
Knutselen en grote kralen 
rijgen want ik hou van 
kettingen. En fietsen op de 
grote driewieler, heerlijk is dat. 
En ik ben een goede puzzelaar. 
Soms doe ik alsof ik het niet 
kan maar dan hou ik mijn 
juffen voor de gek.

Waar ga je naartoe?
Ik zou heel graag iets met baby’s doen,  
ik oefen nu al op mijn nichtje. Of iets met 
paarden: erop rijden en ze eten geven en 
kammen.

Wat ga je missen?
Wandelen met Seb op het plein en in 
de school. Ik vind het fijn om voor 
hem te zorgen. En Sem help ik ook 
graag.

Sam
18 jaar 

WAT 
HEB JE 

GELEERD?

WAT 
GA JE 

MISSEN?

WAAR GA 
JE NAAR 

TOE?

Ik vind het gezellig om in de tuin met Jan te 
werken. Vegen, schoffelen, hout zagen. En 
ik help graag de juffen: dan haal ik met een 
serveerwagentje koffie voor ze. Of lees Sem voor in 
de klas. 

Ik ben wel klaar met school. Maar ik ga mijn vriend 
Joris bij de naschoolse opvang Happy2Move missen 
en Sem natuurlijk. En al die leuke stagiaires hier.

Dat weet ik nog niet maar ik zou het liefst piloot 
worden of profvoetballer bij Ajax. En anders boer 
met een grote schuur vol carbid en vuurwerk. 
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