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Voor meer informatie en/of vragen kijk op www.schoolkeuzegids.com

Checklist Open Dag
De school
•
•
•
•
•
•

Hoe is de bereikbaarheid (fiets en openbaar vervoer)?
Eén locatie of meerdere gebouwen?
Hoe is de omgeving van de school?
Is de school schoon en veilig?
Hoeveel leerlingen per klas?
Hoe is het gesteld met faciliteiten als computers, bibliotheek en kantine?

Er zijn vele aspecten waar u bij
het maken van de schoolkeuze
rekening mee kunt houden. In
deze checklist zetten we op een
rij aan welke aspecten u bij het
maken van die keuze kunt
denken. Bij een bezoek aan een
open dag kunt u deze als
vragenlijst hanteren.

Type en niveau
•
•
•
•
•
•

Is een religieuze grondslag belangrijk?
Welke onderwijsmethode wordt gehanteerd?
Een scholengemeenschap of categoriale school?
Een grote of een kleine school?
Naar welke school gaan vriendjes en vriendinnetjes?
Welke toelatingseisen worden gehanteerd?

Het onderwijs
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat zijn de doorstroommogelijkheden naar het vervolgonderwijs?
Hoeveel uur per week is er les?
Is er opvang bij lesuitval?
Welke vakken worden gegeven?
Hoe is de begeleiding?
Wat wordt er gedaan voor leerlingen met een leerachterstand?
Hoe worden leerlingen beoordeeld?
Hoe hoog is de slagingskans?

Het schoolklimaat
•
•
•
•
•
•
•
•

Is er een schoolreglement?
Wat wordt er gedaan aan geloofs- of levensovertuiging?
Hoe wordt de aanwezigheid gecontroleerd?
Hoe wordt omgegaan met straffen?
Wat wordt gedaan aan pesten?
Is er een vertrouwenspersoon?
Hoe wordt het contact met de ouders/verzorgers onderhouden?
Hoe is de ouderinspraak geregeld?
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Voor meer informatie en/of vragen kijk op www.schoolkeuzegids.com

Checklist Open Dag
En verder
•
•
•
•

Hoe moet ik mijn kind aanmelden, en voor wanneer?
Hoe hoog zijn de schoolkosten?
Wat wordt er georganiseerd ter ontspanning?
Zijn er doe-dagen om nader kennis te maken?

Schoolgids en informatie
Iedere school voor voortgezet onderwijs heeft een gids met informatie over de
school. De schoolgids kunt u opvragen bij de administratie van die school.
Wilt u meer informatie over de door u gekozen school, dan kunt u ook nog de site
van de onderwijsinspectie raadplegen.
Uiteraard zeggen cijfers alleen niet alles over de kwaliteit van een school. Het
startersniveau van de leerlingen kan op de ene school bijvoorbeeld hoger liggen
dan op de andere. Maar er zijn ook zaken die helemaal niet in cijfers te vatten zijn:
de sfeer, de manier waarop met leerlingen wordt omgegaan, bijzondere activiteiten of de levensbeschouwing.

Toelating
De school die het formulier ontvangt, bepaalt met het schooladvies en de uitslag
van de eindtoets of uw kind kan worden toegelaten. Als daarover op de school
twijfel bestaat, kan een aanvullend onderzoek uitkomst bieden. In het belang van
alle partijen zal de school u zo snel mogelijk over de toelating informeren.
Bij twijfel over het schooltype kan het verstandig zijn om te kiezen voor een brede
scholengemeenschap. Dan kan in de brugperiode worden gekeken welk type
opleiding het meest geschikt is.
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