
Wat vinden ouders belangrijk te weten over een (toekomstige) middelbare 
school? Is Scholenopdekaart.nl alleen van belang tijdens het schoolkeuze- 
moment? Wat is het belangrijkst bij de presentatie van mijn school op  
Scholenopdekaart.nl? Scholen op de kaart onderzocht dit onder ouders en  
ontdekte onderstaande. 

• 86% van de oriënterende ouders heeft behoefte aan een website met informatie over  
 scholen. Ouders willen graag actuele informatie. Meld u aan voor onze nieuwsbrief via  
  www.venstersvo.nl. Wij informeren u wanneer u een indicator kunt actualiseren.

• Oriëntatie op de schoolkeuze is voor ouders een belangrijk moment om  Scholenopdekaart.nl  
 te bezoeken. Zorg er daarom voor dat de vermelding van open dagen actueel is. 

• Ouders vergelijken scholen op de site en geven aan het jammer te vinden wanneer niet 
 van elke school alle informatie beschikbaar is. Zorg er dus voor dat de informatie die in 
 de vergelijking meegaat, gevuld is. 

• Ouders hechten er veel waarde aan dat er ‘zachtere’ informatie over uw school op de site 
 te vinden is. Dit kunt u verzorgen door aandacht aan de sfeer op school te besteden in uw  
 introductietekst en door foto’s van uw school te plaatsen op de welkomstpagina.

• Ouders willen weten of en zo ja hoe een school hun kind kan ondersteunen als dat nodig is.   
 Plaatst dus een link naar uw schoolondersteuningsprofiel en licht deze toe met uw  
 belangrijkste speerpunten. 

• Er wordt vaak gekeken naar leerlingtevredenheid. Publiceer elk jaar uw nieuwe resultaten  
 zodat ouders deze informatie hebben en u voldoet aan de nieuwe wet Sociale Veiligheid. 

• Docenten van groep 7 en 8 van de basisscholen in de buurt zijn uw belangrijkste promotor.  
 Ouders hechten veel waarde aan hun mening. Kennen zij uw schoolpagina al? 

• Attendeer uw eigen webbezoekers op uw schoolpagina op  Scholenopdekaart.nl door een  
 linkje te plaatsen. 

• 45% van de ouders heeft behoefte om de school van hun kind te blijven volgen via 
 Scholenopdekaart.nl. U kunt dus ook deze ouders op de website wijzen en met hen in gesprek  
 gaan naar aanleiding van de informatie op uw schoolpagina.
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