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VRAGEN BIJ DE STELLINGEN
** Ik kies voor een bepaalde school omdat er familie zit.
••Waarom is dit belangrijk voor jou? (bv. veiligheid, praktisch, je kent de school al,…)
••Denk je dat je kind dit ook belangrijk vindt?
••Bieden ze op die school richtingen aan die passen bij de talenten en interesses van je kind?
** Ik vind het belangrijk dat de school dichtbij is.
••Waarom is dit belangrijk voor jou?
••.Zou je gerustgesteld zijn als je bijvoorbeeld eerst samen de tram neemt of als je weet dat je
kind samen gaat met vriendjes, vriendinnetjes of familie naar school gaat?
••Als je de keuze hebt tussen een school dichtbij en een betere school verder weg, welke
school kies je dan?

** De school staat bekend als een goede school, daarom kies ik ervoor.
••Wat is volgens jou een goede school?
••Klopt die reputatie ook vandaag nog?
••Ben je zelf al op deze school geweest?
** Ik kies eerst een studierichting en dan pas een school.
••Waarom is dit belangrijk voor jou?
••.Zou je je kind naar een andere school laten gaan, als de studierichting hem of haar niet ligt?
••Kiest jouw kind mee?
** Bij het kiezen van een school houd ik rekening met de schoolkosten.
••Zou dit een reden kunnen zijn om niet voor een bepaalde richting te kiezen?
••.Zitten kosten zoals het middagtoezicht, kopijen en uitstappen inbegrepen in de prijs die de
school communiceert?

** Ik ga op voorhand een school bezoeken om de school te leren kennen.
••Wie heeft er al een school bezocht? Wie al twee? Wie al meer?
••Welke indrukken heb je opgedaan?
••Waarom wel? Wat wil je te weten komen?
••Waarom niet? Wat houd je tegen?
** Ik ga niet naar het gewoon onderwijs want daar krijg ik Frans.
••Is je kind sterk in taal of niet?
••Heeft je kind al eerder vlot een 2e (of 3e taal) opgepikt?
••.Een nieuwe taal leren vraagt wat discipline om regelmatig zelfstandig te oefenen thuis. Is
jouw kind iemand die dit zal doen?

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

••Waarom is dat zo belangrijk voor je?
••Wat zijn de kansen en valkuilen?
••Wat doet dit met de motivatie van een kind?
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