
CHECHLIST  voor de OPENDAG
SCHOOLTYPE

• Welke school zoek je voor je kind? (praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo)
• Is het een openbare school of een bijzondere school?

(we spreken van een bijzondere school als een school les geeft op basis van godsdienst, 
levensovertuiging of visie op onderwijs)

• Is het een kleine of grote school, scholengemeenschap of een school met één schoolsoort? 
( bv. alleen vmbo of alleen gymnasium)

• Welke kwaliteit biedt de school in vergelijking met andere scholen?

HET GEBOUW EN DE PLEK
• De reisafstand naar deze school is oké?
• Is er een schoolgebouw of zijn er meerdere gebouwen?
• Is er een (bewaakte) fietsenstalling?
• Het gebouw ziet er netjes en schoon uit?
• De toiletten zijn schoon?

Er is een apart (deel van het) gebouw voor brugklas/onderbouw?
• De school heeft een goede kantine? 
• De school en omgeving zijn rookvrij?
• Er is een fijne buitenruimte bij de school? 
• De sportvelden/sporthal zijn dichtbij?

DE SCHOOLORGANISATIE
• Hoe wordt de basisvorming gegeven.
• Welke vakken geeft de school naast de wettelijk verplichte vakken?
• Wat wil de school bereiken bij de leerlingen?
• Welke mogelijkheden zijn er voor extra (examen) vakken of tweetalig onderwijs?
• Hoe groot zijn de groepen/klassen?
• Hoe wordt er lesgegeven?
• Is er onderwijs in de eigen taal en cultuur?
• Hoe gaat de school om met culturele verschillen(bijvoorbeeld met religieuze feestdagen)?
• Elke klas heeft een eigen mentor?
• Ze leren mij hoe ik huiswerk moet plannen en mijn agenda gebruik?
• Ik kan extra hulp krijgen als ik moeite heb met leren?
• Er zijn speciale huiswerk-/keuzewerktijduren? 
• Als ik voorloop, kan ik extra of ander werk krijgen? 
• Als het niet zo goed gaat, kan ik op school bijles volgen?
• Deze school heeft speciale/extra vakken die mij leuk lijken?

Er is veel aandacht voor creatieve vakken? 
• Er is veel aandacht voor techniek?

Deze school helpt mij goed bij mijn dyslexie, dyscalculie, etc.?
• Wordt er rekening gehouden met TopTalent en hoe is dat geregeld?
• Hoe zitten de lesroosters in elkaar?
• Hoe is de begeleiding van de leerlingen geregeld bij lesuitval of tussenuur?
• Is de school verzekerd tegen schade doe door kinderen wordt veroorzaakt?



DE LEERLINGEN IN HET EERSTE JAAR
• Hoe worden de leerlingen in het eerste jaar begeleid?
• Hoe worden de groepen samengesteld?
• Kan je aangeven of  je met vriend of klasgenoot in de klas wil of juist niet?
• Kent de school een brugperiode en hoe lang duurt deze periode; 1-2 of misschien wel 3 jaar?
• Is er op school aandacht voor de overstap van basisschool naar middelbare school?

SCHOOLKLIMAAT
• Ik voel me prettig in het gebouw? 
• Ik ken andere kinderen op deze school?
• De leraren die ik heb ontmoet zijn aardig?
• De school sluit aan bij mijn geloof?
• Deze school heeft een pestprotocol?
• Bij de start wordt er veel gedaan om elkaar goed te leren kennen?
• Ik kan hulp krijgen als ik problemen heb?
• Mijn persoonlijke ontwikkeling is hier belangrijk?
• Ik heb goede verhalen gehoord over deze school?
• Hoe gaat de school om met straffen en belonen?
• Hoe gaat de school om met te laat komen of spijbelen?
• Is er een vertrouwensman of -vrouw?
• Is er een klachtenregeling of klachtencommissie?

LEREN
• Krijgen de leerlingen vaak repetities en toetsen?
• Worden er cijfers gegeven og omschrijvingen en hoe moet ik die lezen?
• Heeft de school een eigen leerlingvolgsysteem en hoe werkt dat?
• Hoe vaak krijg je een rapport?
• Kunnen de leerlingen blijven zitten?
• Maakt de school vooraf de regels bekend die ze hanteert bij een overgaan of blijven zitten?
• Krijgen de leerlingen advies voor verdere studierichting?
• Naar welke schoolsoorten gaan de meeste leerlingen vanuit deze schoolgebouw? Wat is de 

uitstroom?
• Wat zijn de examenresultaten van deze school?
• Is er extra begeleiding voor achterblijvers?
• Zijn er extra mogelijkheden voor zeer goede/snelle leerlingen?
• Is er huiswerkbegeleiding en hoe gaat dat in zijn werk?

HET CONTACT MET DE OUDERS
• Gebruikt de school hulp van ouders?
• Is er een actieve ouderraad en wat doet die?
• Wie zitten er in de medezeggenschapsraad en wat doet die?
• Hoe vaak zijn er activiteiten voor ouders en wat houden die in?
• Hoe onderhoudt de school het contact met de ouders over de leerling?
• Hoe worden ouders over problemen geïnformeerd?
• Wanneer neemt de school contact op?



WEL OF NIET DIGITAAL? 
• Ik mag mijn mobieltje mee naar school? 
• Bij veel vakken wordt een laptop/tablet gebruikt?
• Er is handige app voor huiswerk, cijfers en roosters?
• Deze school loopt voorop in digitaal onderwijs?

EXTR ACTIVITEITEN

• Zijn er vaak excursies, workshops en werkweken?
• Waar gaan de leerlingen met de uitstapjes naar toe?
• Wat zijn de kosten daarvan?
• Wie betaald die excursies, workshops en uitstapjes?
• Er is een uitwisselingsprogramma met buitenlandse scholen?
• Zijn er bijzondere feesten, en hoe vaak zijn die?
• Wat doet de school aan sport, culturele en andere activiteiten?
• Is er een leerlingenraad en staat het daarmee?
• Is er een schoolkrant?


