
Vragen stellen

Schooltijden | Is er sprake van een continurooster

of is er sprake van overblijf? Is het nodig BSO en/of

VSO af te nemen en op welke dagen? Informeer bij

ons naar de mogelijkheden.

Groepen | Zitten kinderen van dezelfde leeftijd of

van verschillende leeftijden in een groep? Zijn er

verschillende dezelfde jaargroepen? Dit zijn vaak

grotere scholen maar het voordeel is dat als een

groep niet bij je kind past er eventueel ruimte is om

naar een andere groep te gaan. 

Oudere leeftijd | Wat vind je belangrijk voor je kind

als hij/zij 10 jaar is? Vanaf welke leeftijd krijgen de

kinderen huiswerk en hoe ziet de begeleiding naar

de middelbare school er bijvoorbeeld uit?

Hoe ziet het onderwijsaanbod eruit? Werken
kinderen uit boeken en schriften of ook met
digitale hulpmiddelen (computer of laptop)? 
Is de school gefocust op prestatie en
toetsen? Vind je dit belangrijk of juist niet?
Hoe wordt er omgegaan met je kind als hij
buiten een norm presteert? Welk aanbod is
er concreet? Hoe is dit georganiseerd,
structureel of niet? Dit geeft meer inzicht in
de kwaliteit en continuïteit van het aanbod.
Denk ook aan extra uitdaging als je kind dit
nodig blijkt te hebben.
Vraag naar concrete methodes in de school
zoals: pestprotocol, kindvolgsysteem,
voedingsbeleid, werken aan 21e-eeuwse
vaardigheden, weerbaarheid, media of
religie.
Op welke manier wordt je als ouder
betrokken bij de school? Wat wordt er van
jou verwacht als ouder door de school? En
past dit bij jou en jouw schema?
Hoe ziet de samenstelling van het team
eruit? Mannen, vrouwen, jongere en oudere
teamleden.
Welke regels zijn er rondom starten?
Wanneer je kind in juni 4 jaar wordt, wordt
hij/zij dan bijvoorbeeld wel direct toegelaten
of mag hij pas in het nieuwe schooljaar
starten? (fijn om te weten, want je kind kan
niet zondermeer op de opvang blijven in die
periode!)
Is er sprake van een
samenwerking/overdracht met de
kinderopvang? En hoe ziet dat eruit? 

Basisschool kiezen
Handige tips

Een school kiezen begint vaak bij locatie. Welke school zit er bij ons in de buurt? Dit is heel belangrijk,
want het is voor kinderen hartstikke leuk als ze hun vriendjes van school, ook in de buurt
tegenkomen. Om een goede school te kiezen, adviseren we je ook een breder onderzoek te doen.
Scholen organiseren vaak een open dag of kennismakingsbijeenkomst. Om een goed beeld te
vormen, is het handig om vooraf voor jezelf te bedenken wat je belangrijk vindt om van de school te
weten. Deze tips/vragen kunnen je hierbij wellicht helpen.

 Vooronderzoek

Informatie verzamelen

Karakter kind | Is hij/zij zelfstandig, een kat-uit-de-

boom-kijker, sociaal, beweeglijk, creatief, enz.? Wat

heeft hij/zij nodig denk je?

Schooltype/onderwijsvisie | Past dit bij je kind?

Kijk hier voor de verschillende onderwijsvisies.

Ervaringen ouders | Ken je iemand in je omgeving

die gebruik maakt van de school in je buurt? Vraag

eens wat zij prettig/niet prettig vinden aan de school.

Sfeer & uitstraling | Voel jij je prettig bij de sfeer

en uitstraling van de school en past dit bij je kind?

Hoe is het contact: formeel of informeel, voelt het

persoonlijk en vertrouwd? Maar ook: is de omgeving

druk of rustig, steriel of gezellig, hoe vind je de

buitenruimte?

Vragen

https://sko-oegstgeest.nl/buitenschoolse-opvang/
https://sko-oegstgeest.nl/buitenschoolse-opvang/basisscholen-in-oegstgeest/
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/onderwijs/2172-hoe-kies-ik-de-juiste-school.html

