
Uitslag leerlingenvragenlijst  totaal   SO  herfst 2020                              72 leerlingen           
 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
 Gemiddelde  

1. Ik voel mij fijn op school 3,3 

2. Ik word geplaagd op school 3,6 

3.Ik word geplaagd op internet 3,7 

4.Ik vind de lessen leuk 3 

5.De juffen of meesters in mijn klas luisteren goed naar mij 3,7 

 

 Gemiddelde 

7. als ik op school kom, staat er op het bord wat we vandaag gaan doen 3,8 

8. Ik kan rustig werken 2,9 

9. ik krijg duidelijke opdrachten 3,4 

10. Ik krijg extra hulp als ik dat nodig heb 3,3 

11. ik vind dat we in de klas op een leuke manier met elkaar omgaan 3,6 

 

 Gemiddelde  

12. Ik vind mijn school een goede school 3,4 

13. Ik voel me veilig op het schoolplein 3,6 

14. ik weet wat wel en niet mag op school 3,7 

15. Ik vind dat er genoeg speelmateriaal is op school 3,7 

16. Ik vind dat er genoeg ICT materiaal is op school. 3,7 

17. Ik vind de school netjes en schoon. 3,4 

 

De uitkomsten en de aandachtspunten die de leerlingen hebben aangegeven zijn besproken in de klassen. 

De leerlingenraad heeft de vragen van te voren bekeken en goedgekeurd. 

Op de volgende belangrijke uitkomsten zijn acties gezet: 

• Om leerlingen gelegenheid te geven om rustig te kunnen werken is er op de gang een LEERplein gemaakt, hier 

kunnen leerlingen onder begeleiding werken en leren. Er zijn ook geluiddempende koptelefoons beschikbaar 

voor leerlingen die hier gebruik van willen maken. 

• Op het taxiplein is niet voldoende speelmateriaal. Er is een aanvraag gedaan voor meer fietsen op het 

taxiplein en ballen voor het voetbalveld. 

• De wc’s op school zijn regelmatig niet schoon. Nu tijdens Corona worden alle wc’s ook tussen de middag 

schoolgemaakt, toch is dat niet voldoende. De leerlingenraad stelde voor om de wc’s groter te maken, en ook 

in enkele wc’s hogere potten. We gaan dit agendapunt bespreken met het personeel en met de klassen en 

komen dan met een voorstel voor verbetering. 

• In het schooljaar 2021-2022 nemen we weer de leerlingenvragenlijst af en evalueren we de aandachtspunten 

uit deze vragenlijst en de acties die genomen zijn. 

• Personeel is tevreden over deze nieuwe manier van afnemen van de enquête. De leerlingen hebben de kans 

om te vertellen bij hun antwoorden. Op deze manier komt er meer informatie boven tafel.  


