
Checklist

Het vinden van de juiste basisschool voor je kind kan lastig zijn. 
Het gaat er om welke school het beste bij jouw kind en jezelf als ouder 

past. Misschien kan deze checklist je helpen bij het maken 
van de juiste keuze.

bij het kiezen van een basisschool

Loes geeft informatie en advies 
over opvoeden en opgroeien.
Loes is op ma t/m do 13.30-16.30 uur 
bereikbaar voor vragen van ouders.
Telefoon: (074) 245 9558
Kijk voor informatie en opvoedtips op 
www.loes.nl   



	CHECKLIST

Wat is handig?
	Is de school in de buurt, en is de route veilig?
	Kent je kind al kinderen op deze school?
	Wat zijn de schooltijden?
	Hoe is de buitenschoolse opvang geregeld?

Wat is je indruk?
	Hoe ziet het schoolplein er uit?
	Hoe zien de lokalen er uit?
	Hoe is de sfeer onderling? 
	Vraag andere ouders naar hun ervaringen.

Hoe wordt het onderwijs gegeven?
	Welke onderwijsmethode gebruikt de school? 
 En past het bij je kind en jouw opvoedstijl?     
 Kijk voor meer informatie over verschillende onderwijsvormen:     

 www.scholenkeuze.nl/basisonderwijs

	Werkt de school vanuit een bepaalde geloofsovertuiging en 
 spreekt dit je aan?
		Wat vindt de school belangrijk om kinderen mee te geven in hun 

ontwikkeling? 
	Is er extra aandacht voor zorgleerlingen bijvoorbeeld als ze niet  
 goed kunnen meekomen of als ze juist wat extra uitdaging kunnen 
 gebruiken?
	Hoe groot zijn de klassen? Zijn er combinatieklassen?
	Wat is de beoordeling van de onderwijsinspectie?
 Kijk voor meer info: www.onderwijsinspectie.nl 

 

Hoe word je als ouder betrokken bij school?
	Hoe word je als ouder geïnformeerd over je kind en over 
 schoolactiviteiten?
	Hoe is de medezeggenschap van ouders geregeld?
	Kan ik als ouder ook deelnemen aan schoolactiviteiten en wat 
 verwacht de school van mij?

Wil je nog meer informatie kijk dan ook eens op:
	www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs 
 Hier vind je veel informatie voor ouders over (het kiezen van)
 de basischool.
	www.scholenopdekaart.nl
 Landelijke vergelijkingssite van basisscholen in jouw buurt.

Tip: neem een 

kijkje als de school 

uitgaat.

Tip: 
kijk ook eens op de 

website van de school.




