Welke school past bij mij?

School kiezen
De keuze die je maakt over de overgang naar het voortgezet onderwijs is heel belangrijk.
En er zijn zoveel scholen om tussen te kiezen! Vind je het lastig om te kiezen? Deze tips
gaan over hoe je een goede keuze maakt.

BEGIN OP TIJD
Voor je het weet is de online
aanmelding al begonnen. Begin
dus op tijd met je zoektocht.
Check alvast bij oudere
kinderen hoe zij hun middelbare
school vinden of blader door
deze gids.

BEZOEK OPEN DAGEN
Je krijgt dan een indruk van de
sfeer binnen de school. En je
kan vragen stellen. Neem de
checklist (zie pagina 9) uit deze
gids mee zodat je verschillende
scholen kan vergelijken.

VRAAG OM RAAD
Vraag aan je leraren, ouders,
broers of zussen en vrienden
welke scholen zij aanraden.

CHECK DE WEBSITES VAN SCHOLEN
Kijk op de websites van de
scholen die je aanspreken. Vaak
vind je er filmpjes of blogs, zo
vorm je een beeld van hoe het
eraan toegaat op die school. De
schoolgids van die school kan je
dan natuurlijk ook bekijken.

CHECK DE WEBSITE SCHOOLKEUZE020.NL EN ANDERE HANDIGE WEBSITES
Op de website schoolkeuze020.nl vind je veel meer informatie over de overstap
en nog meer antwoorden op jouw vragen. Deze website geeft ook veel
informatie en tips voor jouw ouders! Verder zijn er nog meer handige websites
die je kunnen helpen bij het kiezen van een middelbare school. Ga naar pagina
82 voor een overzicht.

Ook voor jouw ouders zijn er tips!
Op schoolkeuze020.nl zijn deze te vinden.
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Waar ga je op letten?
Het is ook handig om bij de tips alvast te bedenken waar je dan op gaat letten. Wat
vind jij belangrijk? Je kan letten op:

LESAANBOD

SFEER
Wat voor sfeer de school heeft. Je
nieuwe school moet natuurlijk een
fijne plek voor je zijn. Wordt er goed
gelet op pesten? Ken je al wat andere
leerlingen? Heb je leraren ontmoet
die je aardig vindt?

Of het lesaanbod bij je past. Check
dan ook de extra’s, bijvoorbeeld op
het gebied van cultuur of sport.

VRIENDEN

BEREIKBAARHEID

Dat je je niet te veel laat leiden door
de keus van je vrienden. Natuurlijk
is het fijn als je al iemand kent, maar
het is ook leuk als je nieuwe vrienden
maakt in de brugklas.

De bereikbaarheid. Is het dicht bij je
huis? Of is het goed te bereiken met
OV?

SCHOOLSOORTEN
Of het een school met leerlingen
op hetzelfde niveau is (categorale
school) of een school met verschillende niveaus (brede scholengemeenschap). Wat vind jij fijner?

CIJFERS
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EXTRA ONDERSTEUNING
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Of de school extra ondersteuning
biedt. Heb je dat nodig? Zoek op de
website van de betreffende school
naar het ‘Schoolondersteuningsprofiel’.
Op de website schoolkeuze020.nl
staat op de meeste pagina’s van de
scholen een link naar informatie over
de extra ondersteuning.

De cijfers. Cijfers zoals het slagingspercentage of de score op leerlingtevredenheid.

VERSCHILLENDE NIVEAUS
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Of een school verschillende
schoolsoorten aanbiedt. Dat is
belangrijk als je bijvoorbeeld een
dubbeladvies hebt gekregen. Of
misschien wil je later een andere
schoolsoort doen. Een school met
verschillende schoolsoorten betekent
dat je kan doorstromen.

