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“Als je gemotiveerd bent, dan kan hier alles. Maar je moet wel een beetje ballen hebben om 
er ook gebruik van te maken. Er zijn zoveel mogelijkheden hier om beter te worden, of om 
het leuker te maken! Bèta plus, M-excellent, masterclasses, businessclass,… Je kunt je hier 
echt ontwikkelen. Emmaus heeft niet zozeer een specialisatie, Emmaus is overal in 
gespecialiseerd. Extra talen zoals Spaans, verdieping in vakken, extra tekenlessen, debating… 
Er is zoveel mogelijk… Het wordt allemaal aangeboden. Ik doe E&M en ik heb er biologie en 
scheikunde bij. Ja, dat is een apart pakket, maar ik wilde het en dan kan het dus ook.” 
  
“Het stempel ‘excellente school’ is misschien voor ouders wel belangrijk. Voor sommige 
kinderen die een nieuwe school zoeken, kan het afschrikken. Maar als je wilt, zijn hier alle 
mogelijkheden om excellent te kunnen worden. Het Emmaus heeft het ‘excellent-stempel’ 
niet en voor mij hoeft het ook niet. Het feit dat ik het weet, is voor mij genoeg.” 
 
“Ik vond het fijn dat alles hier meteen duidelijk was. Als je van groep 8 komt weet je nog niks. 
We werden goed voorbereid op alles wat ging komen. Het is hier groot, maar dat maakte al 
vanaf het eerste begin niet uit. Ze kennen je. Dat is een veilig gevoel. Je kunt overal terecht, 
er is altijd iemand voor je.” 
 
 



  
 
 
“Toen ik hier binnenkwam vond ik het modern en warm. Onze aula is leuk, een soort 
buurthuis. Ik voelde me meteen op mijn gemak. Ik hoor vaak dat het Emmaus een strenge 
school is. Maar ik denk dat het te maken heeft met duidelijkheid en regels. Dat geeft ook 
houvast. En misschien is het wel goed dat we dat imago hebben. Dan komen ook de 
gemotiveerde mensen binnen.”  
  
“Ik wil heel graag b-plusser worden. Maar dan zeggen leraren: “dat kan, maar dan moet je er 
niet worden uitgestuurd, dan moet je goede cijfers halen, kortom je moet er ook wel wat 
voor doen.” Je moet een goed voorbeeld zijn. Dat is ook een manier waarop ze je laten leren 
en waarop ze willen dat je je best doet. En dat pik je op of niet. Het moet wel uit jezelf 
komen.” 
 
 
 


