
Leerlingenenquête 2019-2020 
Binnen het onderzoek met Q school (V)SO+ werden de leerlingvragen uit Vensters PO afgenomen.  
De onderwerpen zijn aan de leerlingen voorgelegd als vragen: Vind je het leuk om? / Ben je blij met? 
De vragen hebben per variant een iets andere antwoordvorm om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het 
niveau van de leerlingen. De antwoordschaal loopt van Helemaal niet (1), Niet zo (2) naar Een beetje / 
soms (3) en Helemaal wel (4). 
In onderstaande tabellen zijn de gemiddelde scores op vierpuntsschaal weergegeven en afgezet tegen de 
landelijke scores. 
 
 

 Schoolklimaat totaal  

Vind je het leuk op school? 3,2 (0,0) 

Voel jij je fijn op school? 3,4 (0,1) 

Vind je de regels op school 
duidelijk? 

3,5 (0,2) 

Heb je het naar je zin in de klas? 3,4 (0,1) 

Speel je graag met andere 
kinderen op school? 

3,6 (0,2) 

Zijn de juffen en meesters 
aardig? 

3,5 (0,1) 

Helpt jouw juf of meester bij het 
oplossen van ruzies? 

3,4 (0,1) 

Gemiddelde itemscore: 3,4  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onderwijsproces totaal  

Ben je blij met wat je leert op 
deze school? 

3,5 (0,1) 

Ben je blij met de uitleg van de 
juffen en meesters? 

3,5 (0,1) 

Vertelt de juf of meester duidelijk 
dat je iets goed hebt gedaan? 

3,6 (0,1) 

Helpt de juf of meester jou goed 
als je iets vraagt? 

3,5 (0,1) 

Gemiddelde itemscore: 3,5  

 Sociale veiligheid Totaal   

Ik word gepest door andere 
kinderen op school. 

3,3 (0,4) 

Ik word via internet gepest door 
andere kinderen van school. 

3,6 (0,2) 

Andere kinderen op deze school 
doen mij expres pijn. 

3,3 (0,3) 

Ik ben bang voor andere kinderen 
op school. 

3,4 (0,2) 

Andere kinderen doen expres 
gemeen tegen mij. 

3,3 (0,3) 

Gemiddelde itemscore: 3,4  

We hebben deze scores besproken in het team. Dit 
hebben we afgesproken. 

• We zijn blij met deze scores. In vergelijking met 
vorig jaar zijn ze hoger.  

• Het blijft altijd nodig om in de eigen klas 
aandacht te hebben voor de regels, omgaan met 
elkaar en ook het gedrag op het plein. 

• Tijdens de lessen sociaal-emotionele vorming is 
er extra aandacht voor gedrag en omgang met 
elkaar.  

• Er zijn voor alle schoolpleinen plannen gemaakt 
voor extra speelmogelijkheden. Dit schooljaar zal 
hiermee een start worden gemaakt. We hopen 
dat meer en passende speelmogelijkheden ook 
zal bijdragen tot spel en goed met elkaar 
omgaan. Er komen daarnaast ruimtes op de 
pleinen waar kinderen rustig alleen of samen 
kunnen spelen. 

• We gaan kijken of er nog andere manier zijn om 
zo’n leerling-enquête af te nemen. Of er 
manieren zijn om per klas meer informatie 
boven tafel te krijgen. We zijn als team maar 
matig tevreden over deze enquête vorm en gaan 
kijken naar andere vormen. In april willen we 
daar een proef mee doen. 
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