
Checklist voor de open dag

  
Cijfer

HET GEBOUW EN DE PLEK

Mijn kind kan goed en veilig naar deze school reizen
Het gebouw ziet er netjes en schoon uit

Er zijn voldoende kluisjes

De toiletten zijn schoon

Er is een apart (deel van het) gebouw voor brugklas/onderbouw

De school heeft een gezonde kantine

De school en omgeving zijn rookvrij

De leerlingen mogen tijdens pauzes en tussenuren niet van het terrein af

De sportvelden/sporthal zijn dichtbij
Subtotaal

INFORMATIEVOORZIENING

De open dag heeft mij een goed beeld van de school gegeven

Op mijn vragen heb ik een duidelijk antwoord gekregen

Ik kan veel informatie vinden op de website

Ik heb goede verhalen van andere ouders gehoord over deze school

Voor de start is er al een kennismakingsgesprek met de mentor

Er is een goede overdracht van de basisschool naar deze school

De school heeft voldoende oudergesprekken

Er zijn goede mogelijkheden voor contact met de mentor/leraren

Als het niet goed gaat, neemt de school tussentijds contact op

Ik heb inzicht in huiswerk/cijfers/rooster via een app of website

Subtotaal

ORGANISATIE EN BEGELEIDING

Elke klas heeft een eigen mentor

De klassengrootte is acceptabel

Het type brugklas past bij mijn kind

De schoolregels sluiten aan bij mijn opvattingen

De school treedt goed op tegen pesten

De school heeft oog voor de sociale ontwikkeling van mijn kind

Er zijn speciale huiswerk-/keuzewerktijduren

Subtotaal

Deze school hebben we bezocht:

heutinkvoorthuis.nl

Ouder



heutinkvoorthuis.nl

  
Cijfer

LEREN

De school leert mijn kind huiswerk maken en plannen

Er is een speciaal aanbod voor kinderen die voorlopen

De (extra) vakken die deze school aanbiedt passen bij mijn kind

De school maakt bewust gebruik van de mogelijkheden van digitaal onderwijs

Er is goede begeleiding bij dyslexie, dyscalculie, etc.

De school biedt bijles of huiswerkbegeleiding aan

Deze school daagt mijn kind uit zich optimaal te ontwikkelen

Subtotaal

CIJFERS EN RAPPORTEN

De school houdt er bij de beoordeling rekening mee dat kinderen aan het VO moeten 
wennen
Deze school maakt het makkelijk om nog van niveau te wisselen

De regels voor overgaan, zittenblijven of terugstroom zijn goed

Subtotaal

KOSTEN

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is acceptabel

Ik heb geen moeite met extra kosten voor bijv. een laptop/tablet

De schoolreizen gaan naar betaalbare bestemmingen

De kosten voor andere buitenschoolse activiteiten zijn acceptabel

Subtotaal

TOTAALSCORE

Print dit formulier uit voor alle scholen die je bezoekt en vul het in. 
Geef elk onderwerp een rapportcijfer van 1-10. Vind je een onderwerp niet belangrijk? 
Vul dan niets in of een 0. Tel alle cijfers bij elkaar op. Hoe hoger de totaalscore, hoe 
geschikter deze school jou lijkt.
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