Vragenlijst middelbare school
Tijdens een bezoek aan een school voor voortgezet onderwijs kunt u verschillende
specifieke vragen stellen. Dat kan helpen om een beeld te krijgen van de school en
of deze past bij uw kind. Hier vindt u voorbeelden van vragen over verschillende
onderwerpen.

De organisatie van de school
• Hoe groot zijn de groepen? Hoe worden ze samengesteld?
• Is er een brugklas? Duurt deze één, twee of drie jaar?
• Welke vakken geeft de school naast de verplichte vakken?
• Wat doet de school aan kunst en cultuur?
• Wat doet de school aan extra activiteiten (sport of excursies)?
• Wat zijn de kosten van extra activiteiten?
• Hoe wordt er lesgegeven?
• Is er een leerlingenraad?
De sfeer op school
• Is er één schoolgebouw of zijn er meerdere gebouwen?
• Ziet de school er netjes uit?
• Is het een ‘veilige’ school?
• Is er een (bewaakte) fietsenstalling?
• Zijn er regels voor de omgang met elkaar? Is er een schoolreglement?
• Hoe gaat de school om met pesten?
• Wat doet de school als een leerling niet op school komt?
• Wat wordt er op school gedaan aan de geloofs- of levensovertuiging?
• Hoe gaat de school om met culturele verschillen (bijvoorbeeld met religieuze
feestdagen)?
Dagindeling
• Hoe zitten de lesroosters in elkaar?
• Hoe vroeg en tot hoe laat is er toezicht of opvang?
• Is er toezicht als lessen uitvallen of bij vrije uren?
• Hoe lunchen de kinderen? Welke regels gelden er dan?
• Hoe is de school verzekerd tegen schade die de leerlingen veroorzaken?
Vorderingen en resultaten
• Hoe vaak krijgen de leerlingen toetsen?
• Worden er cijfers gegeven of omschrijvingen?
• Heeft de school een eigen leerlingvolgsysteem?
• Hoe vaak krijgen de leerlingen een rapport?
• Kunnen leerlingen blijven zitten?
• Naar welke schoolsoorten gaan de meeste leerlingen van deze school?
• Wanneer krijgt de leerling een advies voor de verdere studierichting?
• Wat zijn de examenresultaten van de school?
Zorg en begeleiding
• Hoe worden de leerlingen in het eerste jaar begeleid?
• Hoe kunnen de leerlingen wennen aan het nieuwe onderwijs?
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•
•
•

Is er extra zorg op school? Hoe is die geregeld?
Is er extra begeleiding voor achterblijvers?
Hoe gaat de school om met zeer goede leerlingen?
Is er huiswerkbegeleiding en hoe gaat dat in zijn werk?
Zijn er klassenleraren en wat doen die?

Contact met ouders
• Gebruikt de school hulp van ouders?
• Is er een medezeggenschapsraad en een ouderraad? Wat doen die?
• Hoe vaak zijn er activiteiten voor ouders?
• Hoe onderhoudt de school het contact met de ouders over de leerling?
• Hoe houdt de school de ouders op de hoogte van problemen en vorderingen?

