Op de volgende pagina's vind je twee handige
vragenlijsten die kunnen helpen bij je schoolkeuze.
Het zijn checklists: één voor jou en één voor je
ouders. Ga samen naar een paar open dagen van
VO-scholen, neem je VO Gids mee en vul de lijsten in.
Daarna wordt kiezen een stuk makkelijker!
Bekijk de toelichting hiernaast.

Kiezen wordt makkelijker
met de checklist

Neem die
checklist
mee!

Andreas College, Katwijk.
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Erop af!
Goed voorbereid
naar de open dag
Zó vul je de checklist in

De checklist helpt je om op de open dag goed te
kijken naar belangrijke punten van een school. De
sfeer, maar ook de werkwijze en de extra's. Daarover
staan stellingen in de checklist. Ben je het met die
opmerking eens, dan zet je daarachter in de invulkolom
een 3. Past de tekst niet bij de school, dan zet je een 1.
Twijfel je of zit het er tussenin, zet dan een 2.

Je ouders vullen hun eigen checklist in. De lijsten kunnen jullie
maar liefst 5 keer gebruiken bij 5 verschillende scholen.
Daarna tel je alle scores op en kun je vergelijken. De school met de
meeste punten heeft jouw voorkeur. Scoort die school bij je ouders ook
hoog of wat minder? Dan kunnen jullie bespreken hoe dat komt. Samen
kom je dan zeker tot een goede schoolkeuze. Veel succes!

“De checklist heeft ons
enorm geholpen. Wij wonen in
Bodegraven en onze tweeling moest
kiezen uit scholen in Gouda, Alphen en
Woerden. Lastig hoor! Aan de hand van
onze ingevulde checklists hebben we veel
gepraat en zo kwamen we er samen uit.”
Esther, moeder van
Pepijn en Jorrit

Stap 6

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

VUL HIER DE SCHOLEN IN DIE JE BEZOEKT.
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Checklist Open dag en
Schoolkeuze voor jou

School 1
School 2
School 3
School 4
School 5

EVEN PRAKTISCH

SCHOOL 1 SCHOOL 2 SCHOOL 3 SCHOOL 4 SCHOOL 5

Deze school is voor mij goed bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer.
De school ziet er leuk en netjes uit.
Er is een goede fietsenstalling.
Er zijn kluisjes en een kantine met o.m. gezonde broodjes.
Deze school heeft een mooie gymzaal en sportvelden.
Er is een goede mediatheek.
LEUKE SCHOOL?
Ik voel me op deze school op mijn gemak.
Ik ken al andere kinderen.
De leraren lijken me aardig.
EEN GOEDE START
Voor de grote vakantie maak ik al kennis met mijn mentor/klasgenoten/klassenleraar.
Aan het begin van de brugklas gaan we al op kamp.
Ze leren mij hoe ik om moet gaan met een agenda/ plannen.
DE REGELS
Ik mag mijn mobieltje mee naar school nemen/ gebruiken.
Ik mag een pet op of hoofddoek om.
Deze school treedt goed op tegen pestkoppen.
Ik vind de regels bij te laat komen, misdragen of spijbelen rechtvaardig.
LEREN IN DE BRUGKLAS
De brugklas krijgt een eigen mentor, een leraar die je vaak ziet.
Ik kan hier ook met de computer van school werken.
In en buiten de lessen wordt gebruikgemaakt van een (eigen) iPad of laptop.
De leraren helpen ook met je huiswerk in een speciale klas
(zoals huiswerkbegeleiding of keuzewerktijduren).
Als je goed mee kunt, mag je vooruit werken of krijg je extra werk.
Er zijn bijzondere vakken die ik leuk vind (vul in welke).
Deze school houdt rekening met een probleem dat ik heb (b.v. dyslexie of dyscalculie).
CIJFERS, RAPPORTEN EN MEER
Ik kan via het internet mijn cijfers zien.
Als ik een toets verpruts, krijg ik een herkansing.
Ik heb het gevoel dat ze me echt gaan helpen om goede cijfers te halen en over te gaan.
EN NA DE LES…
Deze school organiseert ook leuke feesten.
Er zijn (veel) activiteiten na school (denk aan sporttoernooien, filmavonden, bowlen).
Deze school maakt leuke uitstapjes naar bv theater of museum.
Er is een uitwisselingsprogramma met buitenlandse scholen.
SUBTOTALEN , TEL PER ONDERWERP DE PUNTEN OP EN VUL ZE HIERONDER IN.
Even praktisch
Leuke school?
Een goede start
De regels
Leren in de brugklas
Cijfers, rapporten en meer
En na de les…
TOTAAL

Vul bij elke stelling een 1, 2 of 3 in.
LET OP: een 1 betekent nee, 3 betekent ja en 2 betekent: een beetje.
Vul een 0 in als je een onderwerp niet belangrijk vindt. Een fijne school scoort veel punten!
Zie ook de toelichting op pagina 75.
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