
(Vul hiernaast je antwoord in ->)
0. Algemeen

1. Ben je een jongen of een meisje? .............................................................................. ☐ Jongen

☐ Meisje

2. In welke groep zit je? .................................................................................................. ☐ Groep 5

☐ Groep 6

☐ Groep 7

☐ Groep 8

Achter de meeste vragen staan de antwoorden die je kunt kiezen achter de hokjes geschreven. Je kiest dan het hokje dat past bij jouw antwoord.
Maar bij de volgende vragen staan boven de hokjes minnetjes (-- -) en plusjes (+  ++). Minnetjes betekenen dat je het niet goed of niet leuk vindt.
Plusjes betekenen dat je het goed vindt of dat je tevreden bent.
BIJVOORBEELD: Als je HELEMAAL NIET GRAAG naar school gaat, dan vul je het hokje in onder -- (eerste hokje helemaal links)

Als je niet graag naar school gaat, MAAR NIET ZO ERG, dan vul je het hokje in onder - (tweede hokje)
Als je BEST WEL GRAAG naar school gaat, dan vul je het hokje in onder + (derde hokje)
Als je HEEL ERG GRAAG naar school gaat, dan vul je het hokje in onder ++ (vierde hokje)

Denk er om: je mag bij de vragen 3 tot en met 17 geen vragen overslaan!

1. De sfeer op school niet wel
- - - + ++

3. Hoe graag ga je naar school? ...................................................................................... ☐ ☐ ☐ ☐

4. Hoe veilig voel je je op school? .................................................................................. ☐ ☐ ☐ ☐

5. Hoe duidelijk vind je de regels op school? .............................................................. ☐ ☐ ☐ ☐

6. Heb je het naar je zin in de groep? .......................................................................... ☐ ☐ ☐ ☐

7. Hoe tevreden ben je over de omgang met je medeleerlingen? .......................... ☐ ☐ ☐ ☐

2. De lessen op school niet wel
- - - + ++

8. Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school?  .................................... ☐ ☐ ☐ ☐

9. Hoe tevreden ben je over de uitleg van je juf of meester? ............................... ☐ ☐ ☐ ☐

10. Hoe duidelijk vertelt je juf of meester wat je goed of fout doet? ................. ☐ ☐ ☐ ☐

11. Hoe goed helpt je juf of meester je als dat nodig is?  ........................................ ☐ ☐ ☐ ☐

3. Algemene tevredenheid
12. Welk rapportcijfer geef je aan de school? (1=heel slecht, 10=heel goed) ..... ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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4. De Veiligheid op school
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- - - + ++
13. Ik word op school gepest door andere leerlingen. ................................................ ☐ ☐ ☐ ☐

14. Ik word online gepest door andere leerlingen. ....................................................... ☐ ☐ ☐ ☐

15. Andere leerlingen doen mij expres pijn. .................................................................. ☐ ☐ ☐ ☐

16. Ik ben bang voor andere leerlingen. ......................................................................... ☐ ☐ ☐ ☐

17. Mijn juf of meester helpt bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen. ....... ☐ ☐ ☐ ☐

LEERLINGTEVREDENHEIDPEILING
basisonderwijs

Lees dit eerst:
• Beantwoord de vragen door bij elke vraag één hokje helemaal in te vullen  . Gebruik een blauwe of zwarte balpen.
• Als je een fout hebt gemaakt zet dan een kruis door het foute antwoord en vul het goede hokje in.  Je mag het blad niet vouwen.
• Als je op een vraag geen antwoord weet, hoef je niets in te vullen.  Wacht met invullen totdat de juf of meester zegt dat je mag beginnen.
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5. Algemeen
18. Hoe moeilijk vind je rekenen? .................................................................................... ☐ Niet zo ☐ Beetje ☐ Moeilijk

19. Hoe moeilijk vind je taal? ............................................................................................ ☐ Niet zo ☐ Beetje ☐ Moeilijk

20. Hoe moeilijk vind je werken met de computer? ..................................................... ☐ Niet zo ☐ Beetje ☐ Moeilijk

6. De lessen en de vakken
21. Hoe leuk vind je rekenen? ........................................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

22. Hoe leuk vind je taal? ................................................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

23. Hoe leuk vind je werken met de computer? ............................................................ ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

24. Hoe leuk vind je het samenwerken met andere kinderen? .................................. ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

25. Hoe leuk vind je zelfstandig werken? ...................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

26. Hoe leuk vind je geschiedenis? .................................................................................. ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

27. Hoe leuk vind je aardrijkskunde, topografie? ........................................................ ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

28. Hoe leuk vind je natuur, biologie? ............................................................................. ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

29. Hoe leuk vind je levensbeschouwelijke vorming en godsdienstonderwijs
zoals humanistische vorming en bijbelles? Als je het vak niet hebt, hoef je
bij deze vraag niets in te vullen. ................................................................................ ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

30. Hoe leuk vind je knutselen, handvaardigheid? ........................................................ ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

31. Hoe leuk vind je tekenen? ........................................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

32. Hoe leuk vind je gymnastiek? ..................................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

33. Hoe leuk vind je uitstapjes met de klas? ................................................................. ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

7. De groep
34. Is het leuk met de kinderen waarmee je aan een tafeltje of in een groepje

zit? .................................................................................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

35. Zou je liever op een andere plek willen zitten? ..................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

36. Vind je de jongens van je klas aardig? ..................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

37. Vind je de meisjes van je klas aardig? ..................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

38. Heb je het naar je zin in de groep? .......................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

39. Heb je veel vriendjes of vriendinnetjes op school? .............................................. ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

40. Vind je het klaslokaal gezellig? .................................................................................. ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

41. Vind je het rustig genoeg in de klas? ....................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

42. Zijn er duidelijke regels over wat wel en niet mag? ............................................. ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

43. Voel je je wel eens alleen op school? ........................................................................ ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

44. Wordt er wel eens ruzie gemaakt in je groep? ...................................................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

45. Worden de kinderen in jouw groep wel eens gepest? ........................................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

46. Pest je zelf wel eens? .................................................................................................. ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

47. Verveel je je weleens op school? ............................................................................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak
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8. De juf of meester (van wie je het meeste les hebt)
48. Vind je de juf of meester aardig? ............................................................................ ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

49. Legt de juf of meester goed uit? .............................................................................. ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

50. Luistert de juf of meester goed naar je? ............................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

51. Laat de juf of meester je uitspreken? .................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

52. Is de juf of meester streng? ..................................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

53. Helpt de juf of meester als je dat nodig hebt? .................................................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

54. Krijg je extra opdrachten als je snel klaar bent? ................................................. ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

55. Ziet de juf of meester het als je goed je best doet? ......................................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

56. Zorgt de juf of meester er voor dat pestkoppen ophouden met pesten? ....... ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

57. Krijg je van de juf of meester weleens de schuld voor iets dat je niet
gedaan hebt? .................................................................................................................. ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

58. Als je een probleempje hebt zeg je dat dan tegen de juf of meester? .......... ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

9. De school
59. Vind je het schoolgebouw er van binnen mooi uitzien? ......................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

60. Vind je het schoolgebouw er van buiten mooi uitzien? ......................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

61. Vind je het schoon en netjes op school? .................................................................. ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

62. Vind je het schoolplein leuk? ...................................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

63. Vind je het speelkwartier leuk? ................................................................................. ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

64. Is de weg naar school veilig? ...................................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

65. Zijn er genoeg leuke dingen op school te doen? .................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

66. Vind je het leuk als je tussen de middag moet overblijven? .............................. ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

67. Vind je het leuk als je les krijgt van een andere juf of meester? .................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

68. Ben je op school vaak moe? ......................................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

10. Algemene tevredenheid
69. Vind je het leuk om naar school te gaan? ................................................................ ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

70. Vind je dat je veel leert op deze school? ................................................................ ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

71. Denk je dat je ouders tevreden zijn over deze school? ...................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

72. Denk je weleens: Zat ik maar op een andere school? ........................................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

11. Achtergrond
73. Verveel je je thuis wel eens? ......................................................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Weinig ☐ Soms ☐ Vaak

74. Speel je weleens buiten? ................................................................ ☐ (Bijna) nooit ☐ Weinig ☐ Soms ☐ Vaak

75. Lees je thuis wel eens een leesboek? .......................................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Weinig ☐ Soms ☐ Vaak

76. Kijk je thuis televisie? .................................................................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Weinig ☐ Soms ☐ Vaak

77. Speel je thuis met computerspelletjes (bijv Nintendo)? ....... ☐ (Bijna) nooit ☐ Weinig ☐ Soms ☐ Vaak
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11. Achtergrond (vervolg)
78. Gebruik je thuis de computer voor schoolwerk? ...................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Weinig ☐ Soms ☐ Vaak

79. Gebruik je thuis wel eens internet? ............................................. ☐ (Bijna) nooit ☐ Weinig ☐ Soms ☐ Vaak

80. Praat je met je ouders over school? ............................................ ☐ (Bijna) nooit ☐ Weinig ☐ Soms ☐ Vaak

81. Helpen je ouders je met huiswerk als je dat wilt? ................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Weinig ☐ Soms ☐ Vaak

82. Eet je goed voordat je `s ochtends naar school gaat? ........... ☐ (Bijna) nooit ☐ Weinig ☐ Soms ☐ Vaak

83. Helpen je ouders mee op school? (bijv als leesouder of
overblijfouder) .................................................................................. ☐ Nee ☐ Ja

84. Zit je op een sportclub? ................................................................. ☐ Nee ☐ Ja

85. Zit je op een andere club of vereniging? .................................... ☐ Nee ☐ Ja

12. Achtergrondgegevens
86. Wat doe je meestal als je uit school komt?

(Je mag hier maar één antwoord kiezen)

☐ Buiten spelen
☐ Club of vereniging
☐ Computerspelletjes
☐ Lezen
☐ Televisie kijken
☐ Iets anders

87. Welke taal spreek je thuis het meest?

☐ Nederlands
☐ Andere taal
☐ Twee of meer talen even vaak

88. Hoe laat ga je door de week naar bed?

☐ Om zeven uur of eerder
☐ Om acht uur of eerder
☐ Om negen uur of eerder
☐ Om tien uur of eerder
☐ Later dan tien uur

89. Weet je al naar welke school je wilt na groep 8?
(Deze vraag is alleen voor leerlingen van groepen 7 en 8
Als je in een andere groep zit mag je deze vraag overslaan)

☐ VMBO
☐ HAVO
☐ VWO (Atheneum, Gymnasium)
☐ Ander schooltype
☐ Weet niet

90. Als je nog opmerkingen hebt, dan mag je die hieronder
opschrijven.
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