
Bron: Met plezier naar school! De onmisbare rol van ouders in het succes van kinderen (Noëlle 
Pameijer, 2021, Pica). 

Download 6.7 Houvast bij zoeken naar een andere gewone school (mei 2021) 

 
Zoek je een andere gewone school voor je kind? Dan geeft deze download wat 
houvast. Wil je een andere ouder hierbij ondersteunen? Fijn! Dan kunnen jullie dit 
document samen maken.    
 
Stap 1: Naar welke andere school zou jij (en je kind?) willen?  
Is er op die school plek is in de groep/klas waarin je kind zou komen?  
Als ja, maak een afspraak met (bij voorkeur)  

- Basisonderwijs: de directeur en intern begeleider 
- Voortgezet onderwijs: teamleider en zorgcoördinator 

 
Stap 2: Neem een A4 (maximaal) mee met informatie over je kind, in steekwoorden.  
 

1. Een foto van je kind. Dan is het gesprek persoonlijker.  
 

2. De reden waarom je wilt overstappen (kort).  
 

3. Positieve eigenschappen van je kind, zoals talenten, interesses e.d. 
 

4. De kernvakken en andere vakken 
- Basisonderwijs: niveaus van technisch en begrijpend lezen, rekenen en 

spelling (als beschikbaar, neem meest recente OPP-trap mee) 
- Voortgezet onderwijs: de cijfers op de vakken van het profiel 

 
5. Wekhouding, zoals motivatie en concentratie.  

  
6. Sociaal-emotioneel, sociale vaardigheden, samenspelen/samenwerken en 

gedrag. 
 

7. Wat je kind nodig heeft om met plezier naar school te gaan (de 
onderwijsbehoeften van je dochter of zoon). 
 

8.  Wat ouders van de school verwachten. 
 

9. Wat verder nog belangrijk is voor ouders en kind:  

 
Aan de hand van bovenstaande kunnen jullie in gesprek gaan.  

- Hoe reageert de school op jullie informatie en vragen? 
- Wat kunnen ze wel/niet kan bieden? 
- Wat verwacht de school van jullie? Past dat bij jullie? 
- Is er een goede match school – je kind – jullie als ouders? 

 
En: het is beter niet teveel te klagen over de huidige school …  
 
Als er mogelijkheden zijn én zowel school als ouders er positief in staan: bij welke 
leerkracht/mentor en in welke groep/klas zou je kind komen (als dat al bekend is).  
 
Zo maken jullie samen een goede start. Dat is belangrijk, want een overstap is 
spannend voor kind en ouders.  


