
Checklist (online) open dag open dag
voor jou

CijferHET GEBOUW EN DE PLEK
De reisafstand naar deze school is oké
Het gebouw ziet er netjes en schoon uit
De toiletten zijn schoon (vraag dit aan een leerling die hier al op school zit)

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
Subtotaal

SFEER
Ik denk dat ik me prettig ga voelen in het gebouw
Ik ken andere kinderen op deze school
De leraren die ik heb gesproken of gezien zijn aardig
De school sluit aan bij mijn geloof
Deze school let goed op pesten
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

Subtotaal

LEREN
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.

Subtotaal

Deze school heb ik bekeken:

MEER HANDIGE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl



HOE WERKT HET? Print dit formulier uit voor alle scholen die je bekijkt 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 fi jner deze school jou lijkt.

MEER HANDIGE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Cijfer

Checklist (online) open dag

CIJFERS EN RAPPORTEN
Als ik een toets slecht maak, mag ik hem overdoen
Op deze school kijken ze goed naar wat ik kan
Op deze school is het makkelijk om nog van niveau te wisselen
De regels voor overgaan en blijven zitten vind ik goed
Subtotaal

DIGITAAL EN ONLINE
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
Tijdens een quarantaine of lockdown krijg ik hier goed online onderwijs
Subtotaal

LEUKE DINGEN
Aan het begin van het schooljaar gaan we op brugklaskamp
Er zijn leuke activiteiten binnen schooltijd (excursies, projecten)
Er zijn veel activiteiten buiten schooltijd (sport, cultuur)
Er is een leerlingenvereniging die feesten organiseert
Deze school heeft interessante schoolreizen
Er is een uitwisselingsprogramma met buitenlandse scholen
Als iets niet fysiek kan doorgaan, zijn er leuke online alternatieven.

Subtotaal

TOTAALSCORE

 open dag
voor jou


