
 

 
Ouderinformatie 

Schoolkeuzemarkt Vlaardingen, 25 november 2021 

Schoolkeuzemarkt Schiedam, 6 december 2021 

 
Dit pakketje bevat:  

1. Vragenlijst voor ouders 
2. Hoe kies ik een school voor Voortgezet Onderwijs? 
3. Contactpersonen in en rond de VO-school 
4. Overzicht open dagen van scholen die op de markt staan 

 
 

 



1. Vragenlijst voor ouders bij het bezoeken van de 
Schoolkeuzemarkt 

Hieronder staan een aantal vragen. Kies de vragen uit die voor u het 
belangrijkst zijn. 

• Welke richtingen biedt uw school? 
Praktijkonderwijs, VMBO , zo ja welke leerwegen, Havo, Vwo. Is er op 
uw school leerwegondersteunend onderwijs? 

• Naar welke school kan mijn kind doorstromen als het deze school heeft 
afgemaakt? 

• Wat kan mijn kind later worden als het deze school heeft afgemaakt? 

• Is er op uw school huiswerkbegeleiding en hoe gaat dat in zijn werk? 

• Wordt er met ouders gepraat over de studieresultaten van mijn kind? 
Zo ja hoe en wanneer? Zijn er bijv. ook rapportbesprekingen? 

• Hoe is de controle op spijbelen? 

• Welke hulp biedt de school bij moeilijkheden zoals leerproblemen en 
gedragsproblemen? 

• Is er een boekenfonds of moet je boeken zelf kopen?  

• Zijn er ook naschoolse activiteiten zoals sport, computerles, toneel, 
koken enz? 

• Wat doet uw school tegen pesten? 

Belangrijk om te weten:  
Het VMBO heeft 4 leerwegen:  
- Theoretische leerweg, hierna kun je doorstromen naar MBO 3/4.  
- Gemengde leerweg, hierna naar MBO 3/4.  
- Kaderberoepsgerichte leerweg, hierna naar MBO 3/4.  
- Basisberoepsgerichte leerweg, hierna naar MBO 1⁄2 

Voor leerlingen die dat nodig hebben is er in het VMBO 
leerwegondersteuning. De leerling wordt dan extra begeleid binnen een van 
de leerwegen in het VMBO. 
Is VMBO te moeilijk dan is er praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs leidt de 
leerling op voor een passende plek op de arbeidsmarkt. Sommige leerlingen 
halen binnen het praktijkonderwijs hun MBO 1 of 2 diploma. 



2. Hoe kies ik een school voor Voortgezet onderwijs? 
 

• Samen met uw zoon of dochter. 

• Advies van de basisschool.   

• Lijstje maken met (toekomst)wensen. 

• Bezoek verschillende open dagen. 

• Kijk in de Schoolkeuzegids, die u ontvangt via de basisschool. Hier vindt 
u veel informatie over schoolsoorten en scholen in Schiedam, 
Vlaardingen, Maasland en Maassluis. 

• Kijk op www.onderwijsinspectie.nl. Hier vindt u meer informatie over 
de VO-scholen en kunt u kwaliteitskaarten opvragen 

• Kijk op www.kansopwerk.nl. Hier vindt u informatie over opleidingen 
en beroepen en de kans op werk in de verschillende sectoren. 

• Heeft u verder nog vragen over scholen, opleidingen, leerplicht enz.? 
Bel 0886050101 (op werkdagen tussen 8.30 en 11.30 en 12.00 – 15.00) 
of kijk op oudersenonderwijs.nl. 

Tips voor ouders 

• Bezoek samen met uw kind zoveel mogelijk open dagen van VO- 
scholen voordat u uw keuze maakt. 

• Praat voor de open dagen met de leerkracht van groep 8 over het 
schooladvies (niveau van uw kind). 

• Vraag naar de activiteiten voor ouders en hoe ouders betrokken 

worden bij de VO-school. Hoe is het contact met ouders geregeld?  
• Maak een definitieve keuze voor een school samen met uw kind en 

vraag eventueel advies aan de leerkracht van groep 8. 

• Maak kennis met de mentor van uw kind en vraag hoe en wanneer u 

hem of haar kan bereiken om over uw kind te praten  

• De mentor en/of de brugklascoördinator kunnen u doorverwijzen naar 
de gezinsspecialist als de aard van de problemen daarom vraagt. (bijv. 

bij opvoeding en gedragsproblemen)   

• De tegemoetkoming in de schoolkosten is vervallen vanaf schooljaar 
2015-2016. In plaats daarvan is het kindgebonden budget verhoogd. 
 



3. Contactpersonen in en rond de VO-school 

Belangrijke personen 

• De brugklascoördinator  

• De mentor  

• De ondersteuningscoördinator  

• De onderwijs-ondersteuningsspecialist (iemand die de school 

ondersteunt bij leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben)  

• De gezinsspecialist (helpt bij gedrags- en/of opvoedingsproblemen) 

 

4.  Aanmelden VO-scholen 

Vanaf 1 februari kunt u via de website van de school van uw keuze een 
afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. De inschrijfweek op de 
scholen is van 7 t/m 12 maart 2022. Informeer bij de school van uw keuze 
naar de exacte data.  
Om uw kind aan te melden, moet u een aantal gegevens over uw kind aan de 
nieuwe school doorgeven. Die gegevens zijn: 

• naam 
• geboortedatum 
• geslacht 
• de code die u van de basisschool krijgt voor uw aanmelding 
• onderwijsnummer (dat is hetzelfde als het burgerservicenummer (BSN) 

van je kind) 
 

Aanmelden betekent nog geen toelating. De school beslist uiteindelijk of uw 
kind toegelaten kan worden. U krijgt daarvan bericht en pas dan is de 
inschrijving definitief.  

 

 

http://www.anababa.nl/praktisch/baby-aanmelden/geboorteaangifte
http://www.anababa.nl/praktisch/baby-aanmelden/geboorteaangifte


5. Overzicht open dagen van scholen die op de markt staan 

VO scholen Open dagen 

 

Schiedam  

Lentiz Life college Donderdag 27 januari, 16.00 – 20.00 uur, open huis 

Zaterdag 29 januari, 10.00 – 13.00 uur, open huis 

Lyceum Schravenlant Woensdag 8 december Single Experience, meelooples  

Donderdag 17 januari, Class Experience, meelooples 

Woensdag 12 januari, 19.00 – 21.30 uur, informatieavond 

Zaterdag 5 februari, 10.00 – 13.00 uur, open huis 

Mavo Schravenlant Woensdag 19 januari, 19.00 – 21.00 informatieavond  

Woensdag 9 februari, 15.00 – 17.00 uur en 19.00 – 21.00 

uur: open huis 

ProNova College Donderdag 17 februari, 17.30 - 20.00 uur, open huis 

SG Spieringshoek Maandag 24 en dinsdag 25 januari, 19.30 – 21.00 uur, 

informatieavonden voor ouders en leerlingen 

Donderdag 3 februari, 16.00 – 20.00 uur, open huis 

 

Stedelijk Gymnasium Schiedam Wo 15 dec. en do. 16 december: meeloopdagen 

Ma. 14 feb. t/m do. 17 februari: meeloopdagen 

Woensdag 19 januari 15.30 – 21.00 uur, open huis  

Dinsdag 1 februari, 19.00 – 21.00 uur, informatieavond. 
Vlaardingen  

College Vos Dinsdag 18 januari, 15.30 – 20.00 uur, Beleef De Vos 

Dinsdag 1 februari, 15.30 – 20.00 uur, Beleef De Vos 

De MavoVos Woensdag 19 januari, 15.00 – 21.00 uur, Beleef De Vos 

Woensdag 2 februari, 15.00 – 21.00 uur, Beleef De Vos 

Het Lyceum VOS Donderdag 13 januari, 15.45 – 21.00 uur, Beleef De Vos  

Dinsdag 18 januari, 19.45 – 21.00 uur, Beleef De Vos 

 

Lentiz Geuzencollege Woensdag 26 januari, 15.00 – 17.00 uur en 19.00 – 20.30 

uur, open dag 

Lentiz Groen van Prinsterer Lyceum Donderdag 9 december, Ervaar ’t Groendag, een ochtend 

of een middag op 't Groen 

Di. 25 januari, voorlichtingsavond havo/havo TTO 

Wo. 27 januari voorlichtingsavond vwo, havo/vwo, tto 

Ma. 31 januarivoorlichtingsavond mavo, mavo/havo 

Alle voorlichtingsavonden zijn van 19.30 – 20.30 uur 

Woensdag 9 februari, 18.00 – 20.30 uur, open avond 

 

Sint Jozefmavo Zaterdag 12 februari, 10.30 – 13.30 uur, open dag 

Maasland  

Lentiz VMBO Maasland Donderdag 2 en dinsdag 7 december, in de middag volgens 

rooster, proeflesjes. Aanmelden: mstrijbos@lentiz.nl 

Woensdag 12 januari, 19.30 – 21.30 uur, 

voorlichtingsavond ouders 

Vrijdag 21 januari, 18.00 – 21.00 uur, open dag 

Zaterdag 12 februari, 10.00 – 13.00 uur, open dag 

Maasluis  

Lentiz Revius Mavo Maandag 31 januari, 19.00-21.00 uur, open avond 

Lentiz Revius Lyceum Woensdag 2 februari, 15.30 – 17.30 uur en 19.00 – 21.00 

uur, open avond  



Rotterdam  

Scheepvaart en Transport College Vrijdag 4 februari, 16.00 – 20.30 uur, open avond 

Zaterdag 5 februari, 10.00 – 14.00 uur, open dag 

 

Grafisch Lyceum Rotterdam Zaterdag 29 januari, 10.00– 15.00 uur, open dag 

 

Horeca Vakschool Rotterdam Vrijdag 28 januari, 16.00 – 20.00 uur, open dag 

Zaterdag 29 januari, 10.00 – 14.00 uur, open dag 

Donderdag 10 maart, 16.00 – 20.00 uur, open dag 

 

Vakschool voor theater, muziek en 

kunst 

Theater havo/vwo 

Zaterdag 15 januari, 10.00 – 16.00 uur, open dag 

Woensdag 2 februari, 18.00 – 21.00 uur, open avond 

Mavo voor Theater 

Woensdag 8 december, open lesdag, aanmelden via 

website www.mavovoortheater.nl 

Zaterdag 29 januari, 10.00 – 16.00 uur, open dag 

Dinsdag 15 februari, 18.30 – 21.00 uur, open avond 

 

* Revius mavo en Revius Lyceum staan alleen op de markt in Vlaardingen.  

 

Nog meer weten over scholen en open dagen? Kijk in de schoolkeuzegids! 

 

Wilt u de informatie van bepaalde scholen nog eens rustig nalezen? Kijk dan op de website 

www.schoolkeuzemarkt.nl. Hierop vindt u een link naar alle scholen die aanwezig zijn op de 

markt.  

http://www.schoolkeuzemarkt.nl/

