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Hoe overleef ik de brugklas? 

 

Als je naar de brugklas gaat is dat een hele verandering in je leven. Eerst zit je in groep acht en 

ben je de oudste. Nu ben je ineens de jongste. Een brugpieper! Je moet veel meer boeken 

meenemen en krijgt een heleboel huiswerk. Je hebt ineens geen meester meer, maar leraren. Niet 

alleen van buiten, maar ook van binnen verandert er veel. Dit overkomt ook Rosa. Haar vriendje 

Jonas zit nog in groep acht. Rosa wil hem alvast voorbereiden en stuurt hem e-mails. Zo praat ze 

alles van zich af. Ze geeft hem survivaltips. Want die heb je zeker nodig als je de brugklas wilt 

overleven! 

Dit boek is vlot geschreven. Het is spannend en gaat over vriendschap. Er komen verschillende 

onderwerpen aan de orde zoals: pesten, lachen en uitgelachen worden. Het gaat over scholieren 

die na-apen en over hoe moeilijk het is jezelf te zijn. Er worden ook veel tips gegeven. Ben je voor 

het eerst verliefd of is je hart gebroken? Heb je vervelende leraren, is je boekentas te zwaar of heb 

je een pukkel? Als je een brugklasser bent en je hebt een beetje hulp en begrip nodig, dan moet je 

het zeker lezen. Ben je nog geen brugklasser? Je kunt beter voorbereid aan iets beginnen. Gebruik 

het boek dan als handboek. Alle hulp zal immers welkom zijn! 

Schrijfster en illustratrice Francine Oomen maakt boeken voor elke leeftijd, van knisperboekjes 

voor baby’s tot spannende verhalen over de heel moderne computerheks. Oomen won een aantal 

keren al de Prijs van de Nederlandse Kinderjury en de Prijs van de Jonge Jury. Francine Oomen 

levert regelmatig bijdragen aan het tijdschrift Bobo en Sesamstraat. Haar serie ‘Hoe overleef ik…’ is 

zeer populair. Een deel van deze boeken is gebaseerd op haar eigen jeugd. De boeken beschrijven 

op een herkenbare manier het wel en wee van opgroeiende kinderen. 

In 2003 schreef zij het Kinderboekenweekgeschenk, Het Zwanenmeer (maar dan anders), dat 

Philip Hopman illustreerde.1 
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 http://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=3&sm=1&id=109 


