Open dagen bezoeken in het voortgezet onderwijs:
wat kunt u vragen?
Ouders maken samen met hun kind een keuze van een middelbare school. Deze keuze maakt u niet
zomaar tussen de bedrijven door, maar zal goed in overweging worden genomen. Hierbij spelen
veel vragen. Welke onderwijsniveaus biedt de school? In welke omgeving ligt de school? Hoe wordt
omgegaan met huiswerk? Is er extra begeleiding mogelijk als dat nodig blijkt? Hoe groot zijn de
klassen? Wat is de identiteit van de school? Worden er excursies georganiseerd? Voor een
antwoord op dergelijke vragen is het belangrijk om open dagen van scholen te bezoeken. Deze
vragenlijst biedt u een helpende hand om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen op een open dag.
Uiteindelijk gaat u voor een school die het beste bij uw kind past!
1.







De school
Heeft de school meerdere gebouwen?
Hoeveel leerlingen zijn er?
Hoe is de omgeving van de school?
Hoe is de bereikbaarheid van de school (openbaar vervoer
en per fiets)?
Is het gebouw schoon en veilig?
Zijn er plannen voor nieuwbouw?

2.





Identiteit
Wat is de identiteit van de school?
Waar blijkt dat uit?
Hoe belangrijk zijn geloofsovertuiging en levensovertuiging?
Hoe is het docententeam bezig met identiteitsontwikkeling?

3. Het onderwijs
 Biedt de school alle onderwijstypes aan: vmbo, havo, vwo en/of gymnasium?
 Als het om vmbo gaat: welke leerwegen (basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengde
en theoretische leerweg) zijn er?
 Biedt de school leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)? Hoe is dit georganiseerd?
 Wat zijn de toelatingseisen?
 Wat doet de school als een leerling niet voldoet aan de toelatingseisen?
 Welk schooltype wordt door de meeste leerlingen gevolgd?
 Hoe hoog is het percentage geslaagden?
 Hoe is de kwaliteit van de school volgens de rapportages van de onderwijsinspectie?
 Wat zijn doorstroommogelijkheden naar een hoge onderwijstype? Welke regels gelden
daarvoor?
 Hoelang duurt de brugperiode?
 Hoe wordt het advies gegeven voor leerlingen na de brugperiode?
 Wat zijn de bevorderingsnormen, met name na het eerste en tweede leerjaar?
 Spelen de expressievakken een rol bij de bevordering?

4.
















Organisatie
Wat zijn de schooltijden?
Hoe groot zijn de klassen?
Op welke basis worden brugklasleerlingen bij elkaar geplaatst?
Hoe vindt de kennismaking plaats in de brugklas? Kamp, themadagen, doe-dagen?
Hoe zitten de lesroosters in elkaar?
Hoeveel uur per week is er les?
Zijn er tussenuren?
Is er opvang bij uitval van lessen of bij tussenuren?
Wordt er rekening gehouden met leerlingen die van ver moeten komen?
Hoe gaat de school om met verzuim van leerlingen?
Hoe is de controle op spijbelen? Hoe wordt aanwezigheid gecontroleerd?
Worden ouders direct op de hoogte gesteld van spijbelende kinderen?
Zijn er proefwerkweken en vergaderweken?
Hoe is de pauzeregeling?
Is de informatie op de website duidelijk en volledig?

5.
















Leerlingbegeleiding
Wat doet de mentor?
Hoe gaat de school om met huiswerk?
Is er huiswerkbegeleiding?
Is het een huiswerkvrije school?
Leren de kinderen in de brugklas studievaardigheden?
Worden ouders op tijd geïnformeerd over onvoldoende studieresultaten?
Wat doet de school aan begeleiding van leerlingen met dyslexie?
Welke ervaring is er met het begeleiden van kinderen met leerproblemen?
Doet de school aan faalangsttraining?
Worden sociale vaardigheidstrainingen aangeboden?
Wat doet de school aan begeleiding van hoogbegaafden?
Heeft de school nog keuzemogelijkheden naast de verplichte vakken?
Hoe wordt les gegeven? Klassikaal, zelfstandig, groepswerk?
Hoe wordt de mediatheek gebruikt?
Wordt er aan e-learning gedaan?

6.






Buitenschoolse activiteiten
Voor welke klassen zijn er excursies, studiereizen of werkweken?
Waar gaan de leerlingen met deze excursies naartoe?
Zijn er bijzondere feesten of projectweken en hoe vaak is dat?
Wat doet de school aan extra activiteiten, zoals sport en cultuur?
Hoe is toezicht bij schoolfeesten geregeld?

7.











Sfeer op school
Zijn er duidelijke regels?
Is er een schoolreglement?
Welke sancties en strafmaatregelen gelden er (bijvoorbeeld bij te laat komen)?
Hoe wordt pesten tegengegaan en aangepakt?
Hoe is het met de veiligheid op school?
Wat doet school om agressie tegen te gaan en aan te pakken?
Is er toezicht in de pauzes?
Wat doet de school aan alcohol- en drugspreventie?
Wat zijn de regels wat betreft roken op school?
Hoe gezond is de schoolkantine?

8. Ouderparticipatie
 Hoe wordt het contact met ouders over de leerling onderhouden?
 Worden ouders betrokken door school bij de begeleiding van hun kind bij keuzes voor vakken/
profielen?
 Kunnen de ouders kennis nemen van de jaarplanning van de school?
 Is er een ouderraad of oudervereniging? Wat hebben deze het afgelopen jaar gedaan?
 Op welke gebieden hebben ouders inspraak?
 Wat wordt van ouders in het algemeen verwacht door school?
 Hoe functioneert de medezeggenschapsraad (MR)?
 Met welke thema’s houdt de MR zich bezig?
 Hoe worden ouders over studieresultaten en eventuele problemen geïnformeerd en
geraadpleegd?
 Wordt er door ouders hand-en spandiensten verricht?
 Wordt er ook iets voor ouders georganiseerd, zoals ouderavonden?
 Hoe wordt rekening gehouden met ouders van niet-Nederlandse afkomst?
9.





Leerlingenparticipatie
Is er een bloeiende leerlingenraad?
Wat heeft de leerlingenraad de afgelopen jaren bereikt?
Waar houdt de leerlingenraad zich nu mee bezig?
Maken leerlingen deel uit van de schoolkrantredactie?

10.




Praktische zaken
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
Hoe is de regeling voor kwijtschelding en reductie van de ouderbijdrage?
Wat zijn de kosten van excursies, studiereizen of werkweken of andere buitenschoolse
activiteiten?
Wie betaalt dat?
Zijn er extra kosten?
Hoe meld ik mijn kind aan, en wanneer?
Is er een loting?
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