Neem mee
naar de
open dagen
en vul de
achterzijde in

Ontdek de school
voor jouw talent
Kom naar de open dagen 2019
Open Avond
23 januari 2019, 17.00 - 20.00 uur

Open Avond
1 februari 2019, 18.00 uur

Open Dag
9 februari 2019, 10.00 - 13.00 uur

Open Dag
2 februari 2019, 9.30 - 13.00 uur

Open Avonden
Locatie: Tom Poesstraat 2
25 februari 2019, 19.30 - 21.30 uur

Dit zijn de scholen voor het voortgezet onderwijs
van de Almeerse Scholen Groep.

Buitenhout
College
Open Dag
9 februari 2019, 10.00 - 13.00 uur
Buitenhout Experience groep 8
16 januari 2019, 13.30 uur - 16.15 uur

Locatie: Koningsbeltstraat 4
26 februari 2019, 19.30 - 21.30 uur

Open lesmiddag groep 7 + 8
9 januari 2019, 14.30 uur
Open dag
26 januari 2019, 10.00 - 14.30 uur
English afternoon groep 7 + 8
6 februari 2019, 14.30 uur

Open Huis
6 februari 2019, 16.00 - 19.00 uur

Locatie: J.S. Bachweg 7
28 februari 2019, 19.30 - 21.30 uur

ontdekdebesteschool.nl

Checklist open dagen
School 1

School 3

School 2

School 4

SCHOOL EN OMGEVING			

School 1

School 2

School 3

School 4

De school is goed en veilig bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer.
De leerlingen mogen in de pauze niet van het schoolterrein af en er is toezicht.
De school heeft een duidelijk profiel, zoals sport, kunst of ICT (‘laptop’-school).
De sportzalen en velden zijn (vlak) bij de school.
DE OPEN DAG
De sfeer is prettig.
Ik kreeg de gelegenheid om vragen te stellen.
Ik kreeg de gelegenheid om leerlingen op school te spreken.
DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
Het type brugklas spreekt me aan (zoals combi vmbo/mavo/havo of havo/vwo).
De rol van de mentor of klassenleraar vind ik duidelijk en goed.
De omgang met te laat komen en spijbelen vind ik goed.
DE BEGELEIDING
Er zijn kennismakingsdagen of een schoolkamp aan het begin van de brugklas.
Er is extra aandacht voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben.
Er zijn bijspijkeruren voor vakken waarmee je moeite hebt.
Huiswerkbegeleiding is mogelijk en goed geregeld.
DE LESSEN
Er zijn extra keuzevakken of bijzondere vakken, zoals Spaans, Russisch of dans.
De school biedt verdiepingsstof aan snelle leerlingen en/of heeft plusklassen.
De school heeft het werken met ICT goed op orde.
Er is tweetalig onderwijs.
DE RESULTATEN
De ouders hebben inzage in het leerlingvolgsysteem of de cijferadministratie.
De school houdt goed contact met leerlingen en ouders over hoe het gaat.
De doorstroom- en/of terugstroommogelijkheden zijn goed.
BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
De school biedt sportieve of creatieve activiteiten na schooltijd.
De school organiseert excursies en culturele activiteiten.
TOTAAL

Neem deze checklist mee naar een open dag en vul hem in, zo wordt de keuze
straks makkelijker!

Zo vul je de checklist in

Geef bij elke stelling een beoordeling van 1, 2 of 3. Een 1 betekent dat de stelling niet
van toepassing is op de school. Een 3 betekent dat het wel van toepassing is op de
school. Een score van 2 zit er tussenin. Als je een onderwerp niet belangrijk vindt,
vul dan bij alle scholen een nul in. Tel aan het eind de punten op en de school met de
meeste punten heeft jouw eerste voorkeur.
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