VAN BASISONDERWIJS NAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Checklist school
Naam van de school

Infodag : ….../...…/ 2019

Richtingen / vakken / keuzes ?
Is er een A - stroom en een B - stroom?

Welke vakken kan je kiezen in het eerste jaar ?

Welke richtingen zijn hier vanaf het derde jaar, die ik misschien zou willen
volgen?
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Inschrijven en zo…


Wanneer is het inschrijfmoment?



Hoeveel leerlingen worden in het 1e jaar toegelaten ?



Was er voorgaande jaren een inschrijvingsstop ?



Vanaf wanneer is aanmelden/inschrijven mogelijk ?



Hoe worden de klassen samengesteld ?



Kan je vragen om bij iemand in de klas te zitten?



Met hoeveel anderen zit ik samen in de klas?

Praktisch
JA
Is er avondstudie ?
Is er ’s middags
warm eten ?
Is er een internaat ?
Is er een uniform?
Zijn er andere
kledingregels?

NEE

Hoe geraak ik op deze school?
 Fiets
 Te voet
 Tram – trein – bus
 Auto

Hoe lang ben ik onderweg ?

School start ’s morgens om ….... uur
en is gedaan om ….... uur.

Opvang ’s morgens vanaf …… uur.

Leerlingenbegeleiding ?


Wat doet de school op vlak van leerlingenbegeleiding ? Zijn er interne
leerlingenbegeleiders?



Worden er inhaallessen georganiseerd ? In welke jaren ? Voor welke vakken?



Wat doet de school voor leerlingen met bijzondere noden (dyslexie, ADHD, faalangst, … )?



Wat doet de school in verband met leren leren, studiekeuzebegeleiding, drugpreventie,
pesten, sociale vaardigheden, … ?



Hoe en wanneer worden oudercontacten georganiseerd ?



Hoe vaak is er een rapport ?

Schoolleven ?


Wie verandert er van klaslokaal tussen de lessen? De leerlingen
of de leerkrachten ?



Hoeveel leerlingen zijn er tijdens de pauzes op de speelplaats ?



Zijn er activiteiten tijdens de middagpauze?



Zijn er activiteiten buiten de schooluren ?
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Schrijf hier de vragen waar je zelf nog aan denkt. Of dingen die iemand die met je
meekomt (je ouders, een vriend of vriendin, broer, tante, klasgenoot, ...) graag wilt
weten.

Besluit over deze school

