
19HOE MAAK JE DE OVERSTAP?

Als je een open dag bezoekt, komen er veel dingen op je af en hierdoor kan je 

makkelijk iets vergeten. Daarom hebben wij een handige checklist die je helpt met 

het beoordelen van de scholen. Knip hem uit, neem hem mee en vul bij elk punt 

een cijfer van 1 t/m 5 in (1 betekent: nee, helemaal niet, en 5 betekent: ja, zeker). 

Als je alle open dagen hebt bezocht, tel je de cijfers per school bij elkaar op. 

Zo zie je welke school het hoogst heeft gescoord.

Checklist open dagen

School 1 

School 2 

School 3 

School 4 

School 5 

School 6 

School 7 

School 8 

School 9 

School 10 

School 11 

School 12 

 Wat vind ik van de school? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

De school voelt vertrouwd

De leerlingen en leraren zijn aardig

Er hangt een fijne sfeer 

De kantine heeft genoeg lekker (en gezond) eten 

 Wat vind ik van de locatie? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Het gebouw is schoon       

De school is goed bereikbaar 
(met de fiets of het openbaar vervoer)

Er is een plek waar ik buiten kan zitten

Er is genoeg plek waar ik in rust mijn huiswerk kan doen

De lokalen zijn ruim 

Er is genoeg plek voor beweging 
(een groot gymlokaal en/of sportveld)     

De kluisjes zijn groot genoeg
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Welke hulp krijg ik? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Er is begeleiding als ik moeite heb met vakken

Er zijn speciale huiswerkuren

Ik krijg hulp met plannen en met het bijhouden van 
mijn agenda

Ik kan extra hulp krijgen 
(bijvoorbeeld met mijn dyslexie of andere problemen) 

Er is iemand waar ik naartoe kan als ik mij niet goed voel

Mijn klas krijgt een eigen mentor 

Er zijn mentoruren of andere momenten waarop 
ik bij mijn mentor terechtkan

 Hoe zien de schooldagen eruit? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ik vind de begin- en eindtijden van een schooldag 
prettig

Ik vind de lesuren niet te lang of te kort

Ik krijg voldoende pauze

Ik vind de groepen niet te groot 

Er zijn veel bijzondere of creatieve vakken 
(muziek, talen of sport)

Ik mag gebruikmaken van computers, laptops of iPads

 Wat zijn de regels en afspraken? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mobieltjes zijn toegestaan

Ik vind dat ik een gepaste straf krijg als ik mij misdraag

De school doet veel tegen pesten

Er mag niet gerookt worden op het terrein van de school 

 Iets anders dan school 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12

Er is een kennismaking aan het begin van het jaar

Er zijn leuke buitenschoolse activiteiten

De school organiseert werkweken/uitstapjes 
(in het buitenland)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Totale score:


