7. Waar kan je op letten bij
het zoeken van VO-scholen?
De VO-school moet het onderwijs van jouw schooladvies bieden en je de
(extra) ondersteuning kunnen bieden die je eventueel nodig hebt. Daarnaast
kunnen er nog veel meer punten voor jou en je ouders belangrijk zijn.
Hieronder vind je een vragenlijst met suggesties voor de eerste zoektocht
of voor tijdens het open huis of de lesmiddag.

A. Het onderwijs op de school
1.
2.
3.
4.

Hoe worden de eerste klassen samengesteld?
Komen leerlingen van één basisschool bij elkaar in de klas?
Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?
Is er aan het begin van het schooljaar een kennismakingsprogramma?
5. Hoelang duurt de brugklasperiode?
6. Hoeveel tijd besteden de meeste kinderen aan hun huiswerk?
7. Heeft de school speciale klassen of onderwijsvoorzieningen?
8. Bij welke vakken of leergebieden wordt er met de
computer gewerkt?
9. Hoe is de opvang bij lesuitval geregeld?
10. Zijn er in de onderbouw vakoverstijgende projecten of
wordt er gewerkt in leergebieden?
11. Biedt de school extra uitdaging?

B. Contact met ouders

1. Hoe vaak per jaar worden ouders geïnformeerd over de
prestaties van hun kind?
2. Wanneer en op welke manier worden ouders geïnformeerd
als hun kind misschien blijft zitten?
3. Op welke wijze worden ouders geïnformeerd als de leerling
binnen de school naar een ander niveau gaat?
4. Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd over verzuim
en pesten?
5. Zijn er ouders die meehelpen op school?
6. Vindt er regelmatig overleg plaats met ouders in een
ouderraad of in de MR?
7. Bij wie kunnen ouders terecht als zij het ergens niet
mee eens zijn?

D. Extra begeleiding

1. Is er extra begeleiding voor leerlingen? Zo ja, welke?
2. Op welke wijze worden de ouders betrokken bij de
ondersteuning?
3. Is er huiswerkbegeleiding op school?
4. Heeft de school een dyslexie- of dyscalculiebeleid?
Wat houdt dit in?

E. Kosten

1. Hoe hoog is de totale vrijwillige ouderbijdrage?
2. Gaat de leerling mee met de activiteit, als er geen
vrijwillige ouderbijdrage is betaald?
3. Is er voor de leerlingen een verzekering afgesloten?

F. Algemeen

1. Wat zijn de sterke kanten van deze school?
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C. Sfeer op de school

✂

1. Wat is er bijzonder aan deze school?
2. Welke extra activiteiten zijn er op deze school?
3. Wat wordt er gedaan tegen pesten? En tegen
spijbelen?
4. Vindt er regelmatig overleg plaats met leerlingen
in een leerlingenraad?
5. Kan ik het leerlingenstatuut inzien?
6. Vinden er meerdaagse schoolreizen plaats? Zo ja,
in welk leerjaar?
7. Hoe verlopen de schoolfeesten (waar, introducés, e.d.)?
8. Mag er gerookt worden tijdens de pauze?
9. Bij wie kan ik terecht als er problemen zijn, die ik niet
durf te vertellen?

Knip hier de vragenlijst
uit en maak je aantekeningen
op de achterzijde
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Aantekeningen

✂
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