Bijlage OB-13

*

VRAGEN BIJ DE STELLINGEN

TIPS BIJ DE STELLINGEN

TIPS BIJ DE STELLINGEN
Na het bespreken van de stellingen kan je onderstaande adviezen aan de ouders geven.

** Ik kies voor een bepaalde school omdat er familie zit.
••.Het kan zijn dat je kind zich beter voelt bij het idee dat er al familie naar school gaat. Toch is

het belangrijk om eerst het aanbod van de school te bekijken, zodat je kind de studierichting
van zijn keuze kan volgen.

** Ik vind het belangrijk dat de school dichtbij is.
••De nabijheid mag niet het eerste en het enige zijn waarmee je rekening houdt

bij het kiezen van een school. Je kan beter voor een school kiezen die wat verder is
en waar je kind zich goed voelt dan een school dichtbij.
Je kan samen met je kind de weg naar school al eens oefenen.
Misschien kan je kind samen met iemand die je kent naar school gaan.
••Kies een school die aansluit bij de interesses van jouw kind. Kies eerst een studierichting en
pas dan een school die bij jouw kind past.

** De school staat bekend als een goede school, daarom kies ik ervoor.
••.Wat een goede school is voor het ene kind is nog geen goede school voor het andere kind. Een
goede school is dus voor ieder kind anders. Bijvoorbeeld: die school is een goede school, want
de leerkrachten zijn er streng. Is dat wel voor ieder kind goed?
••.Laat je niet alleen leiden door wat er gezegd wordt over een school. Ga dit zelf na. Is dat wel
zo? Je kan langsgaan op de school om de school echt beter te leren kennen.
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** Ik kies eerst een studierichting en dan pas een school.
••Kies eerst een studierichting die bij jouw kind past en kies daarna een school die deze studie-

richting aanbiedt. Anders verliest jouw kind zijn interesse in de school. Het is belangrijk om
voor een studierichting te kiezen die aansluit bij de interesses en talenten van jouw kind. Kies
een school die de studierichting aanbiedt die jouw zoon of dochter wil volgen.

** Bij het kiezen van een school houd ik rekening met de schoolkosten.
••De kostprijs varieert van school tot school en van studierichting tot studierichting. Daarom is
het belangrijk om je hierover te informeren. Dat kan je doen bij een inschrijvingsgesprek, op
de opendeurdag, op een infoavond of telefonisch tijdens de schooluren. Scholen zijn verplicht
dit aan je mee te delen.
••De meeste scholen zijn bereid om samen met je een oplossing te zoeken, indien je het moeilijk hebt om de schoolrekening te betalen. Vraag hen bij de inschrijving wat de mogelijkheden
zijn.

** Ik ga op voorhand een school bezoeken om de school te leren kennen.
••.Een schoolbezoek is het moment om de school echt beter te leren kennen. Dat kan tijdens een
schoolfeest, opendeurdag, infomoment of op afspraak. U kan de sfeer beter aanvoelen. Je ziet
zelf hoe de school er uitziet. Je kan met de leerkrachten of de directie praten.
••Je krijgt een zicht op het aanbod van de studierichtingen.
••.Je kan op voorhand al wat informatie opzoeken via websites, in brochures of een gesprek
voeren met ouders die al een kind op die school hebben.

** Ik ga niet naar het gewoon onderwijs want daar krijg ik Frans.
••.Er zijn nog kinderen in 1B die nooit Frans hebben gekregen. Alles wordt opgebouwd vanaf het

begin.
••.Je krijgt in de 1e en 2e graad BSO altijd Frans. Het aantal uur verschilt wel per net (1 of 2 uur) en
later per richting die je kiest. Bijvoorbeeld meer in ‘kantoor en verkoop’ dan in de technische
beroepsopleidingen.

** Ik start in het gewoon onderwijs, je kan achteraf nog altijd naar het
buitengewoon onderwijs.

••Als je kiest voor gewoon onderwijs, vraag dan goed na welke ondersteuning er is.
••Een onbewuste studiekeuze zou kunnen leiden tot schoolmoeheid en demotivatie.
••.In 1B en 2 BVL gaan kinderen over op basis van leeftijd, ook als de kinderen de leerstof niet
(helemaal) hebben opgepikt. Overgaan betekent niet noodzakelijk dat alles ook goed gaat.
••Blijf in nauw contact met je school over het leren en het welbevinden van je kind.
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