
 

 

Veiligheid en tevredenheid leerlingen 2019 

 

Hallo jongens en meisjes, 

Hierbij ontvangen jullie een overzicht van de vragenlijst die jullie begin dit jaar hebben gemaakt. 

 

Er hebben 64 leerlingen meegedaan aan de vragenlijst. 

Groepen 5 t/m 8 en Talent.nl 

 Werken met de computer vindt bijna iedereen het leukste van alles. (58 van de 64) 

 Samenwerken met anderen vinden 44 van de 64 leuk. 

 Van de zaakvakken vinden de meeste kinderen techniek het leukst. 

 En 55 kinderen vinden tekenen leuk, maar gymnastiek scoort ook hoog met 55 stemmen. 

 Zoals verwacht vinden bijna alle kinderen uitstapjes met de klas heel erg leuk. 

De groep Niet zo Gaat wel ja 

Heb je het leuk in de groep? 0 19 47 
Heb je veel vriendjes of vriendinnetjes op school? 5 14 47 

Vind je het lokaal er gezellig uitzien? 11 26 29 
Vind je het tijdens het werken stil genoeg in de klas? 25 29 10 

 

 

Welbevinden nooit soms vaak 

Voel je je weleens alleen op school? 31 30 4 

Wordt er wel eens ruzie gemaakt in je groep? 6 30 28 
Word je weleens gepest? 38 20 6 

Word je weleens gepest op internet? 56 5 4 
Worden andere kinderen weleens gepest? 18 34 13 
Pest je zelf weleens? 54 10 0 

Pest je zelf weleens iemand op internet? 61 4 0 
Verveel je je weleens op school? 8 46 10 

 

(cijfers tot 4.0) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Op de vraag of meester /juf optreedt als je gepest wordt of als de kinderen je pijn doen was het cijfer 

wat lager. Daar zijn we wel van geschrokken en dat zijn we gaan onderzoeken. 

We waren heel blij om te horen dat de kinderen niet goed wisten wat ‘niet van toepassing’ betekent 

en daarom de vraag niet goed beantwoord hebben.  

Natuurlijk hebben we er als juffen en meester over gesproken. Want het mag nooit zo zijn dat 

meesters of juffen niet optreden als er iets gebeurt wat niet hoort bij ons op school! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene tevredenheid Niet zo Gaat wel ja 

Vind je het leuk om naar school te gaan? 3 32 31 
Vind je dat je veel leert op deze school? 1 13 52 

Denk je dat je ouders tevreden zijn over deze school? 2 11 53 

De school Niet zo Gaat wel ja 

Vind je het schoolgebouw er van binnen mooi uitzien? 6 30 30 
Vind je het schoolgebouw er van buiten mooi uitzien? 8 30 27 

Vind je het schoolplein leuk? 7 29 30 

Vind je het leuk als je les krijgt van een andere juf of 
meester? 

15 22 29 

 nooit soms vaak 

Praat je weleens met je ouders over school? 4 25 37 

 

Het rapportcijfer dat de 

school krijgt:  

8.3 

Deze informatie wordt besproken in 

de leerling raad, de 

medezeggenschapsraad en wordt 

gepubliceerd bij de nieuwsbrief. 

De bovenschools directeur haalt ook 

informatie uit deze vragenlijst. 


