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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

 

Leeswijzer  

 

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek onder de leerlingen van de

school en hun ouders/ verzorgers in het Kader van het project Vensters voor Verantwoording dat

door het Bureau voor praktijkgericht onderzoek te Groningen (BvPO) eerder ten behoeve van SG

Het Grote Voorbeeld werd uitgevoerd.

 

Het project Vensters voor Verantwoording is een initiatief van de VO-Raad.

In dit project bieden scholen inzicht in hun resultaten, op basis van twintig indicatoren.

In dit rapport worden twee indicatoren in het domein van kwaliteitszorg gepresenteerd:

1. De tevredenheid van leerlingen

2. De tevredenheid van hun ouders en verzorgers.

 

De tevredenheid werd gemeten met behulp van een vragenlijst, bestaande uit respectievelijk

15(17) standaard beweringen bij de leerlingenpeiling en 15 standaard beweringen bij de

ouderpeiling. Daarnaast werd de respondent gevraagd om de school een rapportcijfer te geven.

Voor elke bewering kan de respondent aangeven in hoeverre hij of zij het met de bewering oneens

of eens is, de keuzemogelijkheden zijn als volgt (voorbeeld):

     Zeer oneens (waarde 1)

     Oneens (waarde 2)

     Niet eens/ niet oneens (waarde 3)

     Eens (waarde 4)

     Zeer eens (waarde 5)

 

Indien van toepassing wordt een onderscheid gemaakt naar schooltype. (Als de aantallen niet

overeenkomen met het totaal aantal respondenten, dan is het schooltype van een of enkele

respondenten onbekend).

 

Op de leerlingenenquête werden 212 geldige, dwz door Vensters geaccepteerde responses

ontvangen.

Op de ouderenquête werden 437 geldige responses ontvangen.

 

De datum van aanmaak van dit rapport was 4 maart 2021. 
 

BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

POSTBUS 9505, 9703 LM GRONINGEN

TEL.: (050) 5491223

E-MAIL: INFO@BVPO.NL

WEB: WWW.BVPO.NL
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

OUDERS

Resultaten ouderpeiling schooljaar 2020-2021 (Totaal) n=437

(zeker) niet (zeker) wel

De school leert mijn kind om een eigen mening te vormen.

De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind.

Mijn kind leert op school goed samenwerken met anderen.

Ik ben tevreden over de mentor van mijn kind.

Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om zijn of haar talenten
 te ontwikkelen.

Mijn kind gaat met plezier naar school.

Ik kan makkelijk contact krijgen met de school als ik dat wil.

De school bereidt mijn kind goed voor op wat hij of zij later in de
samenleving tegenkomt.

Pesten wordt op school goed aangepakt.

De school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen.

Er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar op school. 

Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.

De school stimuleert mijn kind om zijn of haar best te doen.

Ik word door de school goed geïnformeerd over de vorderingen
van mijn kind.

De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof.

89% n=4183%

88% n=4352%

84% n=4284%

82% n=3715%

82% n=4234%

81%5%

78%7%

76% n=3807%

75% n=1809%

75%8%

75% n=3299%

71%8%

70% n=42910%

68%10%

58% n=42410%

7.4
Gemiddeld rapportcijfer voor de school

23%
van de ouders waardeert ALLE vijftien

gevraagde onderwerpen neutraal of positief
(dus 77% noemt minstens één kritiekpunt).

Groen:percentage respondenten dat het 'enigszins' of 'zeer' eens is met de bewering, donkergroen: deel dat 'zeer eens' koos.
Rood: percentage respondenten dat het 'enigszins' of 'zeer' ONeens is met de bewering, donkergroen: deel dat 'zeer ONeens' koos.
Grijze staaf: referentie totaaloverzicht.
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

OUDERS

Resultaten ouderpeiling schooljaar 2020-2021 (Brugjaar) n=227

(zeker) niet (zeker) wel

De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind.

De school leert mijn kind om een eigen mening te vormen.

Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om zijn of haar talenten
 te ontwikkelen.

Mijn kind gaat met plezier naar school.

Mijn kind leert op school goed samenwerken met anderen.

Ik ben tevreden over de mentor van mijn kind.

De school bereidt mijn kind goed voor op wat hij of zij later in de
samenleving tegenkomt.

Er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar op school. 

Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.

Ik kan makkelijk contact krijgen met de school als ik dat wil.

De school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen.

Pesten wordt op school goed aangepakt.

De school stimuleert mijn kind om zijn of haar best te doen.

Ik word door de school goed geïnformeerd over de vorderingen
van mijn kind.

De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof.

92% n=2261%

89% n=2102%

88% n=2182%

86%3%

85% n=2223%

83% n=1985%

83% n=1813%

81% n=1665%

78%5%

78%7%

78%6%

77% n=847%

76% n=2228%

72%7%

69% n=2196%

7.7
Gemiddeld rapportcijfer voor de school

22%
van de ouders waardeert ALLE vijftien

gevraagde onderwerpen neutraal of positief
(dus 78% noemt minstens één kritiekpunt).

Groen:percentage respondenten dat het 'enigszins' of 'zeer' eens is met de bewering, donkergroen: deel dat 'zeer eens' koos.
Rood: percentage respondenten dat het 'enigszins' of 'zeer' ONeens is met de bewering, donkergroen: deel dat 'zeer ONeens' koos.
Grijze staaf: referentie totaaloverzicht.
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

OUDERS

Resultaten ouderpeiling schooljaar 2020-2021 (VMBO(gt)) n=24

(zeker) niet (zeker) wel

Ik ben tevreden over de mentor van mijn kind.

De school leert mijn kind om een eigen mening te vormen.

Ik kan makkelijk contact krijgen met de school als ik dat wil.

Mijn kind leert op school goed samenwerken met anderen.

Er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar op school. 

Mijn kind gaat met plezier naar school.

De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind.

De school bereidt mijn kind goed voor op wat hij of zij later in de
samenleving tegenkomt.

Pesten wordt op school goed aangepakt.

Ik word door de school goed geïnformeerd over de vorderingen
van mijn kind.

Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om zijn of haar talenten
 te ontwikkelen.

De school stimuleert mijn kind om zijn of haar best te doen.

Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.

De school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen.

De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof.

86% n=215%

83%4%

79%8%

71%8%

71% n=2114%

67%8%

67%12%

61% n=2322%

60% n=1513%

50%29%

50%21%

48% n=239%

46%17%

46%21%

22% n=2322%

6.8
Gemiddeld rapportcijfer voor de school

33%
van de ouders waardeert ALLE vijftien

gevraagde onderwerpen neutraal of positief
(dus 67% noemt minstens één kritiekpunt).

Groen:percentage respondenten dat het 'enigszins' of 'zeer' eens is met de bewering, donkergroen: deel dat 'zeer eens' koos.
Rood: percentage respondenten dat het 'enigszins' of 'zeer' ONeens is met de bewering, donkergroen: deel dat 'zeer ONeens' koos.
Grijze staaf: referentie totaaloverzicht.
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

OUDERS

Resultaten ouderpeiling schooljaar 2020-2021 (HAVO) n=57

(zeker) niet (zeker) wel

De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind.

Ik kan makkelijk contact krijgen met de school als ik dat wil.

De school leert mijn kind om een eigen mening te vormen.

Mijn kind leert op school goed samenwerken met anderen.

De school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen.

Ik ben tevreden over de mentor van mijn kind.

Pesten wordt op school goed aangepakt.

Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om zijn of haar talenten
 te ontwikkelen.

Mijn kind gaat met plezier naar school.

Ik word door de school goed geïnformeerd over de vorderingen
van mijn kind.

Er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar op school. 

Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.

De school bereidt mijn kind goed voor op wat hij of zij later in de
samenleving tegenkomt.

De school stimuleert mijn kind om zijn of haar best te doen.

De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof.

79%2%

77%12%

77%7%

77%11%

75%12%

72% n=4615%

70% n=274%

70% n=567%

65%7%

63%19%

63% n=4626%

60%21%

60% n=5513%

54%19%

35%21%

6.8
Gemiddeld rapportcijfer voor de school

25%
van de ouders waardeert ALLE vijftien

gevraagde onderwerpen neutraal of positief
(dus 75% noemt minstens één kritiekpunt).

Groen:percentage respondenten dat het 'enigszins' of 'zeer' eens is met de bewering, donkergroen: deel dat 'zeer eens' koos.
Rood: percentage respondenten dat het 'enigszins' of 'zeer' ONeens is met de bewering, donkergroen: deel dat 'zeer ONeens' koos.
Grijze staaf: referentie totaaloverzicht.
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

OUDERS

Resultaten ouderpeiling schooljaar 2020-2021 (VWO) n=129

(zeker) niet (zeker) wel

De school leert mijn kind om een eigen mening te vormen.

De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind.

Mijn kind leert op school goed samenwerken met anderen.

Ik ben tevreden over de mentor van mijn kind.

Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om zijn of haar talenten
 te ontwikkelen.

Mijn kind gaat met plezier naar school.

Pesten wordt op school goed aangepakt.

Ik kan makkelijk contact krijgen met de school als ik dat wil.

De school bereidt mijn kind goed voor op wat hij of zij later in de
samenleving tegenkomt.

De school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen.

Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.

Er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar op school. 

De school stimuleert mijn kind om zijn of haar best te doen.

Ik word door de school goed geïnformeerd over de vorderingen
van mijn kind.

De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof.

94% n=1271%

88% n=1282%

87% n=1252%

84% n=1061%

83% n=1252%

81%7%

78% n=5413%

78%5%

75% n=1218%

73%6%

71%7%

71% n=967%

69% n=12710%

67%9%

57% n=12511%

7.5
Gemiddeld rapportcijfer voor de school

24%
van de ouders waardeert ALLE vijftien

gevraagde onderwerpen neutraal of positief
(dus 76% noemt minstens één kritiekpunt).

Groen:percentage respondenten dat het 'enigszins' of 'zeer' eens is met de bewering, donkergroen: deel dat 'zeer eens' koos.
Rood: percentage respondenten dat het 'enigszins' of 'zeer' ONeens is met de bewering, donkergroen: deel dat 'zeer ONeens' koos.
Grijze staaf: referentie totaaloverzicht.
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

OUDERS

Scores Ouderpeiling in Vensters Totaal
(n=437)

Brugjaar VMBO(gt) HAVO VWO
(n=227) (n=24) (n=57) (n=129)

De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind. 8.6 8.8 7.3 8.1 8.6

Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om zijn of haar talenten
8.3 8.6 6.4 7.9 8.4

 te ontwikkelen.

De school stimuleert mijn kind om zijn of haar best te doen. 7.5 7.8 6.4 6.6 7.5

De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof. 6.9 7.5 5.2 5.8 6.8

Er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar op school. 7.6 8.1 7  6.6 7.4

De school bereidt mijn kind goed voor op wat hij of zij later in de
7.7 8  6.7 7.1 7.8

samenleving tegenkomt.

Mijn kind leert op school goed samenwerken met anderen. 8.5 8.6 7.6 8.1 8.7

De school leert mijn kind om een eigen mening te vormen. 8.7 8.7 8.3 8.3 9  

De school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen. 7.7 7.9 6.3 7.5 7.6

Ik word door de school goed geïnformeerd over de vorderingen
7.5 7.7 5.8 7  7.5

van mijn kind.

Ik kan makkelijk contact krijgen met de school als ik dat wil. 7.8 7.9 7.4 7.7 7.8

Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen. 7.8 8.2 6.3 6.8 7.7

Ik ben tevreden over de mentor van mijn kind. 8.4 8.5 8.6 7.5 8.5

Mijn kind gaat met plezier naar school. 8.3 8.8 7.6 7.4 8.1

Pesten wordt op school goed aangepakt. 7.4 7.6 6.8 7.3 7.3

Indicatorwaarde: 7.9 8.2 6.9 7.3 7.9

De scores (bereik 1-10) zijn gebaseerd op de antwoorden 'zeer negatief' (waarde 1) tot en met 'zeer postief' (waarde 5). 
Deze waarden worden getoond in Vensters.
De indicatorwaarde is het getal dat getoond wordt op de website van Vensters voor Verantwoording www.scholenopdekaart.nl .
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

LEERLINGEN

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2020-2021 (Totaal) n=212

(zeker) niet (zeker) wel

Ben je tevreden over je mentor? 

Ben je tevreden met het gebruik van computers of digibord in de les? 

Helpt de school je met het kiezen van een volgende studie of werk? 

Krijg je hulp als je problemen hebt met leren? 

Helpen leraren je om je best te doen op school? 

Werken computers, laptops of tablets goed op je school?

Kunnen je leraren goed uitleggen? 

Ben je tevreden over wat je leert op school?

Doe je verschillende dingen in een les? 

Doet de school iets met de mening of ideeën van leerlingen? 

Vertelt de school leerlingen de belangrijke dingen die op school 
gebeuren? 

Is dat wat je leert op school nuttig voor als je van school af gaat? 

Letten je leraren op wat je goed en niet zo goed kunt? 

Ben je tevreden over de extra activiteiten buiten de les? 

Vertellen je leraren je duidelijk hoe je een opdracht of toets hebt 
gemaakt? 

Bespreken leraren wel eens het nieuws in de lessen? 

81%9%

76% n=2086%

64%13%

63% n=20117%

60%8%

56% n=19911%

50%9%

50%15%

49%14%

46%17%

42%17%

41%24%

39%16%

35% n=19935%

29%25%

14%54%

6.8
Gemiddeld rapportcijfer voor de school

18%
van de leerlingen waardeert ALLE zestien

gevraagde onderwerpen neutraal of positief
(dus 82% noemt minstens één kritiekpunt).

Groen:percentage respondenten dat een vraag 'enigszins' of 'zeer' positief beantwoordt, donkergroen: deel dat 'zeer positief' reageert.
Rood: percentage respondenten dat een vraag 'enigszins' of 'zeer' negatief beantwoordt, donkerrood: deel dat 'zeer negatief' reageert.
Grijze staaf: referentie totaaloverzicht.
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

LEERLINGEN

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2020-2021 Schoolklimaat (Totaal) n=212

(zeker) niet (zeker) wel

Voel je je veilig op school? 

Vind je het leuk om met andere leerlingen van je school om te gaan?

Ben je tevreden over de sfeer op je school? 

Heb je het naar je zin op school? 

Zijn de regels op je school duidelijk? 

Helpt de school je goed als je persoonlijke problemen hebt? 

Ben je tevreden met wat je school doet tegen pesten? 

84%4%

83%5%

75%6%

70%9%

67%11%

61% n=14521%

49% n=14227%

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

LEERLINGEN

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2020-2021 Veiligheid (Totaal) n=212

(zeker) wel (zeker) niet

Ben je de afgelopen 3 maanden online gepest door leerlingen van 
school? 

Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 maanden expres  
lichamelijk pijn gedaan? 

Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 maanden 
 gediscrimineerd? 

Ben je de afgelopen 3 maanden gepest op school? 

94%2%

93%4%

92%5%

92%3%

63%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over Schoolklimaat neutraal of positief
(dus 37% noemt minstens één kritiekpunt).

92%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over Veiligheid neutraal of positief
(dus 8% noemt minstens één kritiekpunt).
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

LEERLINGEN

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2020-2021 (Brugjaar) n=35

(zeker) niet (zeker) wel

Ben je tevreden over je mentor? 

Ben je tevreden met het gebruik van computers of digibord in de les? 

Helpt de school je met het kiezen van een volgende studie of werk? 

Helpen leraren je om je best te doen op school? 

Werken computers, laptops of tablets goed op je school?

Kunnen je leraren goed uitleggen? 

Doe je verschillende dingen in een les? 

Krijg je hulp als je problemen hebt met leren? 

Ben je tevreden over de extra activiteiten buiten de les? 

Doet de school iets met de mening of ideeën van leerlingen? 

Ben je tevreden over wat je leert op school?

Vertelt de school leerlingen de belangrijke dingen die op school 
gebeuren? 

Letten je leraren op wat je goed en niet zo goed kunt? 

Is dat wat je leert op school nuttig voor als je van school af gaat? 

Vertellen je leraren je duidelijk hoe je een opdracht of toets hebt 
gemaakt? 

Bespreken leraren wel eens het nieuws in de lessen? 

77%17%

76% n=339%

63%17%

63%11%

55% n=3113%

54%11%

51%20%

48% n=3119%

47% n=3421%

46%9%

46%23%

40%20%

37%14%

31%34%

20%23%

20%40%

6.9
Gemiddeld rapportcijfer voor de school

26%
van de leerlingen waardeert ALLE zestien

gevraagde onderwerpen neutraal of positief
(dus 74% noemt minstens één kritiekpunt).

Groen:percentage respondenten dat een vraag 'enigszins' of 'zeer' positief beantwoordt, donkergroen: deel dat 'zeer positief' reageert.
Rood: percentage respondenten dat een vraag 'enigszins' of 'zeer' negatief beantwoordt, donkerrood: deel dat 'zeer negatief' reageert.
Grijze staaf: referentie totaaloverzicht.
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

LEERLINGEN

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2020-2021 Schoolklimaat (Brugjaar) n=35

(zeker) niet (zeker) wel

Voel je je veilig op school? 

Heb je het naar je zin op school? 

Vind je het leuk om met andere leerlingen van je school om te gaan?

Zijn de regels op je school duidelijk? 

Ben je tevreden over de sfeer op je school? 

Helpt de school je goed als je persoonlijke problemen hebt? 

Ben je tevreden met wat je school doet tegen pesten? 

80%3%

74%6%

74%3%

71%14%

71%11%

67% n=2129%

35% n=1741%

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

LEERLINGEN

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2020-2021 Veiligheid (Brugjaar) n=35

(zeker) wel (zeker) niet

Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 maanden 
 gediscrimineerd? 

Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 maanden expres  
lichamelijk pijn gedaan? 

Ben je de afgelopen 3 maanden online gepest door leerlingen van 
school? 

Ben je de afgelopen 3 maanden gepest op school? 

97%3%

97%0%

97%3%

94%6%

57%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over Schoolklimaat neutraal of positief
(dus 43% noemt minstens één kritiekpunt).

94%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over Veiligheid neutraal of positief
(dus 6% noemt minstens één kritiekpunt).
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

LEERLINGEN

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2020-2021 (VMBO(gt)) n=50

(zeker) niet (zeker) wel

Ben je tevreden over je mentor? 

Ben je tevreden met het gebruik van computers of digibord in de les? 

Krijg je hulp als je problemen hebt met leren? 

Helpt de school je met het kiezen van een volgende studie of werk? 

Helpen leraren je om je best te doen op school? 

Werken computers, laptops of tablets goed op je school?

Kunnen je leraren goed uitleggen? 

Doet de school iets met de mening of ideeën van leerlingen? 

Vertelt de school leerlingen de belangrijke dingen die op school 
gebeuren? 

Doe je verschillende dingen in een les? 

Ben je tevreden over wat je leert op school?

Is dat wat je leert op school nuttig voor als je van school af gaat? 

Letten je leraren op wat je goed en niet zo goed kunt? 

Ben je tevreden over de extra activiteiten buiten de les? 

Vertellen je leraren je duidelijk hoe je een opdracht of toets hebt 
gemaakt? 

Bespreken leraren wel eens het nieuws in de lessen? 

90%0%

77% n=480%

73% n=486%

70%12%

56%2%

52% n=484%

50%4%

48%16%

48%14%

48%6%

44%10%

38%20%

36%18%

33% n=4628%

28%28%

12%62%

7
Gemiddeld rapportcijfer voor de school

16%
van de leerlingen waardeert ALLE zestien

gevraagde onderwerpen neutraal of positief
(dus 84% noemt minstens één kritiekpunt).

Groen:percentage respondenten dat een vraag 'enigszins' of 'zeer' positief beantwoordt, donkergroen: deel dat 'zeer positief' reageert.
Rood: percentage respondenten dat een vraag 'enigszins' of 'zeer' negatief beantwoordt, donkerrood: deel dat 'zeer negatief' reageert.
Grijze staaf: referentie totaaloverzicht.
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

LEERLINGEN

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2020-2021 Schoolklimaat (VMBO(gt)) n=50

(zeker) niet (zeker) wel

Voel je je veilig op school? 

Vind je het leuk om met andere leerlingen van je school om te gaan?

Ben je tevreden over de sfeer op je school? 

Helpt de school je goed als je persoonlijke problemen hebt? 

Heb je het naar je zin op school? 

Zijn de regels op je school duidelijk? 

Ben je tevreden met wat je school doet tegen pesten? 

94%2%

88%4%

82%2%

74% n=359%

70%8%

64%8%

56% n=349%

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

LEERLINGEN

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2020-2021 Veiligheid (VMBO(gt)) n=50

(zeker) wel (zeker) niet

Ben je de afgelopen 3 maanden online gepest door leerlingen van 
school? 

Ben je de afgelopen 3 maanden gepest op school? 

Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 maanden 
 gediscrimineerd? 

Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 maanden expres  
lichamelijk pijn gedaan? 

98%0%

96%4%

94%4%

92%4%

78%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over Schoolklimaat neutraal of positief
(dus 22% noemt minstens één kritiekpunt).

92%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over Veiligheid neutraal of positief
(dus 8% noemt minstens één kritiekpunt).
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

LEERLINGEN

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2020-2021 (HAVO) n=36

(zeker) niet (zeker) wel

Ben je tevreden met het gebruik van computers of digibord in de les? 

Ben je tevreden over je mentor? 

Krijg je hulp als je problemen hebt met leren? 

Helpen leraren je om je best te doen op school? 

Werken computers, laptops of tablets goed op je school?

Ben je tevreden over wat je leert op school?

Helpt de school je met het kiezen van een volgende studie of werk? 

Is dat wat je leert op school nuttig voor als je van school af gaat? 

Vertelt de school leerlingen de belangrijke dingen die op school 
gebeuren? 

Kunnen je leraren goed uitleggen? 

Doe je verschillende dingen in een les? 

Letten je leraren op wat je goed en niet zo goed kunt? 

Doet de school iets met de mening of ideeën van leerlingen? 

Vertellen je leraren je duidelijk hoe je een opdracht of toets hebt 
gemaakt? 

Ben je tevreden over de extra activiteiten buiten de les? 

Bespreken leraren wel eens het nieuws in de lessen? 

81%6%

69%17%

61%17%

61%8%

58%6%

58%17%

56%11%

50%17%

44%17%

44%11%

39%14%

36%25%

33%25%

33%25%

33%42%

8%72%

6.6
Gemiddeld rapportcijfer voor de school

11%
van de leerlingen waardeert ALLE zestien

gevraagde onderwerpen neutraal of positief
(dus 89% noemt minstens één kritiekpunt).

Groen:percentage respondenten dat een vraag 'enigszins' of 'zeer' positief beantwoordt, donkergroen: deel dat 'zeer positief' reageert.
Rood: percentage respondenten dat een vraag 'enigszins' of 'zeer' negatief beantwoordt, donkerrood: deel dat 'zeer negatief' reageert.
Grijze staaf: referentie totaaloverzicht.
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

LEERLINGEN

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2020-2021 Schoolklimaat (HAVO) n=36

(zeker) niet (zeker) wel

Voel je je veilig op school? 

Heb je het naar je zin op school? 

Vind je het leuk om met andere leerlingen van je school om te gaan?

Ben je tevreden over de sfeer op je school? 

Zijn de regels op je school duidelijk? 

Helpt de school je goed als je persoonlijke problemen hebt? 

Ben je tevreden met wat je school doet tegen pesten? 

86%6%

75%11%

75%6%

75%0%

72%8%

54% n=2421%

50% n=2425%

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

LEERLINGEN

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2020-2021 Veiligheid (HAVO) n=36

(zeker) wel (zeker) niet

Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 maanden expres  
lichamelijk pijn gedaan? 

Ben je de afgelopen 3 maanden gepest op school? 

Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 maanden 
 gediscrimineerd? 

Ben je de afgelopen 3 maanden online gepest door leerlingen van 
school? 

100%0%

100%0%

97%0%

97%0%

69%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over Schoolklimaat neutraal of positief
(dus 31% noemt minstens één kritiekpunt).

100%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over Veiligheid neutraal of positief
(dus 0% noemt minstens één kritiekpunt).
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

LEERLINGEN

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2020-2021 (VWO) n=91

(zeker) niet (zeker) wel

Ben je tevreden over je mentor? 

Ben je tevreden met het gebruik van computers of digibord in de les? 

Helpt de school je met het kiezen van een volgende studie of werk? 

Krijg je hulp als je problemen hebt met leren? 

Helpen leraren je om je best te doen op school? 

Werken computers, laptops of tablets goed op je school?

Kunnen je leraren goed uitleggen? 

Doe je verschillende dingen in een les? 

Doet de school iets met de mening of ideeën van leerlingen? 

Ben je tevreden over wat je leert op school?

Letten je leraren op wat je goed en niet zo goed kunt? 

Is dat wat je leert op school nuttig voor als je van school af gaat? 

Vertelt de school leerlingen de belangrijke dingen die op school 
gebeuren? 

Ben je tevreden over de extra activiteiten buiten de les? 

Vertellen je leraren je duidelijk hoe je een opdracht of toets hebt 
gemaakt? 

Bespreken leraren wel eens het nieuws in de lessen? 

81%9%

74%8%

65%13%

64% n=8622%

62%10%

58% n=8417%

52%11%

52%15%

51%16%

51%13%

43%12%

42%24%

40%19%

33% n=8341%

32%25%

14%47%

6.9
Gemiddeld rapportcijfer voor de school

20%
van de leerlingen waardeert ALLE zestien

gevraagde onderwerpen neutraal of positief
(dus 80% noemt minstens één kritiekpunt).

Groen:percentage respondenten dat een vraag 'enigszins' of 'zeer' positief beantwoordt, donkergroen: deel dat 'zeer positief' reageert.
Rood: percentage respondenten dat een vraag 'enigszins' of 'zeer' negatief beantwoordt, donkerrood: deel dat 'zeer negatief' reageert.
Grijze staaf: referentie totaaloverzicht.
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

LEERLINGEN

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2020-2021 Schoolklimaat (VWO) n=91

(zeker) niet (zeker) wel

Vind je het leuk om met andere leerlingen van je school om te gaan?

Voel je je veilig op school? 

Ben je tevreden over de sfeer op je school? 

Heb je het naar je zin op school? 

Zijn de regels op je school duidelijk? 

Helpt de school je goed als je persoonlijke problemen hebt? 

Ben je tevreden met wat je school doet tegen pesten? 

88%5%

79%5%

74%9%

66%11%

64%13%

54% n=6526%

48% n=6733%

100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100%

LEERLINGEN

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2020-2021 Veiligheid (VWO) n=91

(zeker) wel (zeker) niet

Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 maanden expres  
lichamelijk pijn gedaan? 

Ben je de afgelopen 3 maanden online gepest door leerlingen van 
school? 

Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 maanden 
 gediscrimineerd? 

Ben je de afgelopen 3 maanden gepest op school? 

90%8%

90%3%

87%9%

87%2%

55%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over Schoolklimaat neutraal of positief
(dus 45% noemt minstens één kritiekpunt).

87%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over Veiligheid neutraal of positief
(dus 13% noemt minstens één kritiekpunt).
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

LEERLINGEN

Scores Leerlingpeiling in Vensters Totaal
(n=212)

Brugjaar VMBO(gt) HAVO VWO
(n=35) (n=50) (n=36) (n=91)

Helpen leraren je om je best te doen op school? 6.9 6.7 7  6.9 6.9

Letten je leraren op wat je goed en niet zo goed kunt? 6  6  5.8 5.8 6.2

Ben je tevreden over wat je leert op school? 6.4 5.9 6.3 6.6 6.5

Doe je verschillende dingen in een les? 6.5 6.3 6.6 6.2 6.6

Werken computers, laptops of tablets goed op je school? 7  6.6 6.9 7.4 6.9

Ben je tevreden met het gebruik van computers of digibord in de les? 7.6 7.3 7.6 8.1 7.6

Bespreken leraren wel eens het nieuws in de lessen? 4.3 5.3 3.8 3.5 4.6

Is dat wat je leert op school nuttig voor als je van school af gaat? 5.8 5.2 5.9 6.4 5.8

Ben je tevreden over de extra activiteiten buiten de les? 5.3 6  5.5 5.1 5.1

Helpt de school je met het kiezen van een volgende studie of werk? 7  7  7.2 6.9 7.1

Kunnen je leraren goed uitleggen? 6.4 6.5 6.6 6.2 6.4

Ben je tevreden over je mentor? 8.3 7.9 9  7.6 8.2

Krijg je hulp als je problemen hebt met leren? 6.8 6.2 7.5 6.6 6.7

Vertellen je leraren je duidelijk hoe je een opdracht of toets hebt 
5.6 5.5 5.5 5.9 5.6

gemaakt? 

Vertelt de school leerlingen de belangrijke dingen die op school 
6.1 6.1 6.4 6.2 6  

gebeuren? 

Doet de school iets met de mening of ideeën van leerlingen? 6.4 6.7 6.4 5.9 6.4

Indicatorwaarde: 6.4 6.3 6.5 6.3 6.4

De scores (bereik 1-10) zijn gebaseerd op de antwoorden 'zeer negatief' (waarde 1) tot en met 'zeer postief' (waarde 5). 
Deze waarden worden getoond in Vensters.
De indicatorwaarde is het getal dat getoond wordt op de website van Vensters voor Verantwoording www.scholenopdekaart.nl .
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

LEERLINGEN

Scores Leerlingenpeiling Sfeer Totaal
(n=212)

Brugjaar VMBO(gt) HAVO VWO
(n=35) (n=50) (n=36) (n=91)

Ben je tevreden over de sfeer op je school? 7.7 7.6 7.9 7.6 7.6

Vind je het leuk om met andere leerlingen van je school om te gaan? 8.2 8  8.4 8.1 8.3

Heb je het naar je zin op school? 7.3 7.7 7.2 7.2 7.2

Voel je je veilig op school? 8  7.8 8.5 8.1 7.8

Zijn de regels op je school duidelijk? 7  7.2 7.1 7.2 6.8

Helpt de school je goed als je persoonlijke problemen hebt? 6.6 6.5 7.6 6.4 6.2

Ben je tevreden met wat je school doet tegen pesten? 6  5  6.8 5.8 5.9

Scores Leerlingpeiling Veiligheid Totaal
(n=212)

Brugjaar VMBO(gt) HAVO VWO
(n=35) (n=50) (n=36) (n=91)

Ben je de afgelopen 3 maanden gepest op school? 9.4 9.4 9.7 9.9 9.1

Ben je de afgelopen 3 maanden online gepest door leerlingen van 
9.6 9.6 9.9 9.8 9.3

school? 

Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 maanden expres  
9.4 9.7 9.3 9.9 9.2

lichamelijk pijn gedaan? 

Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 maanden 
9.2 9.5 9.5 9.7 8.9

 gediscrimineerd? 

Indicatorwaarde  Sfeer en veiligheid: 8.2 8.3 8.4 8.3 8  

De scores (bereik 1-10) zijn gebaseerd op de antwoorden 'zeer oneens' (waarde 1) tot en met 'zeer eens' (waarde 5). 
Deze waarden worden getoond in Vensters.
De indicatorwaarde is het getal dat getoond wordt op de website van Vensters voor Verantwoording www.scholenopdekaart.nl .
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

LEERLINGEN

Vergelijking van de leerlingenscores per klas

1. Helpen leraren je om je best te doen op school? negatief positief cijfer

Totaal (n=212) 8% 60% 6.9
1A (n=26) 12% 58% 6.6
1B (n=9) 11% 78% 6.8
2C (n=24) 0% 67% 7.6
2D (n=18) 17% 72% 6.6
3E (n=24) 4% 50% 6.6
3F (n=23) 9% 43% 6.4
4G (n=15) 7% 47% 6.7
4H (n=21) 0% 95% 7.9
5I (n=23) 22% 43% 6.2
5J (n=14) 0% 79% 7.6
6K (n=15) 7% 47% 6.8

2. Letten je leraren op wat je goed en niet zo goed kunt? 
Totaal (n=212) 16% 39% 6
1A (n=26) 12% 42% 6.2
1B (n=9) 22% 22% 5.2
2C (n=24) 21% 25% 5.4
2D (n=18) 22% 17% 5.4
3E (n=24) 17% 42% 6
3F (n=23) 30% 35% 5.6
4G (n=15) 7% 47% 6.4
4H (n=21) 0% 57% 7
5I (n=23) 26% 30% 5.4
5J (n=14) 7% 57% 6.6
6K (n=15) 7% 60% 6.8

3. Ben je tevreden over wat je leert op school?
Totaal (n=212) 15% 50% 6.4
1A (n=26) 27% 42% 5.7
1B (n=9) 11% 56% 6.5
2C (n=24) 8% 42% 6.5
2D (n=18) 28% 33% 5.1
3E (n=24) 8% 50% 6.2
3F (n=23) 17% 61% 6.7
4G (n=15) 7% 40% 6.2
4H (n=21) 5% 76% 7.9
5I (n=23) 17% 52% 6.4
5J (n=14) 14% 57% 6.9
6K (n=15) 13% 33% 6

Groen: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' positief beantwoordt, donkergroen: deel dat 'zeer positief' oordeelt.
Rood: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' negatief beantwoordt, donkerrood: deel dat 'zeer begatief' oordeelt.
Blanco: percentage respondenten dat de neutrale tussencategorie koos.
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

LEERLINGEN

Vergelijking van de leerlingenscores per klas

4. Doe je verschillende dingen in een les? negatief positief cijfer

Totaal (n=212) 14% 49% 6.5
1A (n=26) 19% 58% 6.5
1B (n=9) 22% 33% 6
2C (n=24) 12% 46% 6.3
2D (n=18) 11% 33% 6
3E (n=24) 0% 50% 6.8
3F (n=23) 13% 43% 6.3
4G (n=15) 0% 67% 7.3
4H (n=21) 19% 52% 6.6
5I (n=23) 17% 70% 7.2
5J (n=14) 14% 43% 6.3
6K (n=15) 27% 20% 5.5

5. Werken computers, laptops of tablets goed op je school?
Totaal (n=199) 11% 56% 7
1A (n=22) 14% 55% 6.4
1B (n=9) 11% 56% 7
2C (n=23) 4% 39% 6.6
2D (n=16) 19% 44% 6.3
3E (n=23) 4% 65% 7.3
3F (n=23) 4% 65% 7.8
4G (n=15) 13% 73% 7.4
4H (n=20) 20% 50% 6.5
5I (n=21) 14% 67% 7.3
5J (n=14) 0% 57% 7.3
6K (n=13) 23% 46% 6.5

6. Ben je tevreden met het gebruik van computers of digibord in de les? 
Totaal (n=208) 6% 76% 7.6
1A (n=24) 8% 75% 7.2
1B (n=9) 11% 78% 7.5
2C (n=22) 0% 91% 8
2D (n=18) 6% 89% 8
3E (n=24) 0% 62% 7.2
3F (n=23) 4% 83% 8.1
4G (n=15) 0% 73% 7.8
4H (n=21) 10% 71% 7.3
5I (n=23) 13% 70% 7.6
5J (n=14) 7% 71% 7.4
6K (n=15) 7% 73% 7.6

Groen: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' positief beantwoordt, donkergroen: deel dat 'zeer positief' oordeelt.
Rood: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' negatief beantwoordt, donkerrood: deel dat 'zeer begatief' oordeelt.
Blanco: percentage respondenten dat de neutrale tussencategorie koos.
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

LEERLINGEN

Vergelijking van de leerlingenscores per klas

7. Bespreken leraren wel eens het nieuws in de lessen? negatief positief cijfer

Totaal (n=212) 54% 14% 4.3
1A (n=26) 31% 27% 5.8
1B (n=9) 67% 0% 4
2C (n=24) 62% 12% 3.7
2D (n=18) 50% 17% 4.5
3E (n=24) 67% 12% 3.8
3F (n=23) 65% 4% 3.5
4G (n=15) 40% 20% 4.9
4H (n=21) 48% 14% 5
5I (n=23) 65% 17% 4.1
5J (n=14) 57% 7% 3.9
6K (n=15) 40% 7% 4.3

8. Is dat wat je leert op school nuttig voor als je van school af gaat? 
Totaal (n=212) 24% 41% 5.8
1A (n=26) 35% 31% 5.2
1B (n=9) 33% 33% 5.2
2C (n=24) 21% 37% 5.9
2D (n=18) 33% 44% 5.4
3E (n=24) 21% 37% 5.8
3F (n=23) 22% 57% 6.4
4G (n=15) 13% 47% 6.2
4H (n=21) 24% 38% 6
5I (n=23) 35% 43% 5.4
5J (n=14) 0% 43% 6.6
6K (n=15) 13% 33% 6.1

9. Ben je tevreden over de extra activiteiten buiten de les? 
Totaal (n=199) 35% 35% 5.3
1A (n=26) 19% 50% 6.2
1B (n=8) 25% 38% 5.5
2C (n=23) 35% 26% 5.1
2D (n=16) 44% 19% 4.7
3E (n=21) 19% 38% 5.9
3F (n=23) 43% 39% 5.1
4G (n=13) 31% 38% 5.5
4H (n=20) 40% 40% 5.5
5I (n=22) 41% 32% 4.9
5J (n=14) 43% 29% 4.9
6K (n=13) 46% 31% 5

Groen: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' positief beantwoordt, donkergroen: deel dat 'zeer positief' oordeelt.
Rood: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' negatief beantwoordt, donkerrood: deel dat 'zeer begatief' oordeelt.
Blanco: percentage respondenten dat de neutrale tussencategorie koos.
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Rapportage Vensters voor Verantwoording SG Het Grote Voorbeeld

LEERLINGEN

Vergelijking van de leerlingenscores per klas

10. Helpt de school je met het kiezen van een volgende studie of werk? negatief positief cijfer

Totaal (n=212) 13% 64% 7
1A (n=26) 12% 69% 7.4
1B (n=9) 33% 44% 5.8
2C (n=24) 8% 83% 7.7
2D (n=18) 11% 72% 7.1
3E (n=24) 17% 54% 6.4
3F (n=23) 13% 48% 6.4
4G (n=15) 27% 67% 7.2
4H (n=21) 0% 67% 7.5
5I (n=23) 17% 65% 7
5J (n=14) 7% 64% 7.8
6K (n=15) 13% 60% 6.8

11. Kunnen je leraren goed uitleggen? 
Totaal (n=212) 9% 50% 6.4
1A (n=26) 12% 58% 6.6
1B (n=9) 11% 44% 6
2C (n=24) 8% 50% 6.6
2D (n=18) 6% 33% 6.1
3E (n=24) 0% 50% 6.6
3F (n=23) 9% 57% 6.5
4G (n=15) 0% 53% 6.7
4H (n=21) 5% 57% 6.7
5I (n=23) 30% 39% 5.6
5J (n=14) 14% 50% 6.3
6K (n=15) 7% 60% 6.6

12. Ben je tevreden over je mentor? 
Totaal (n=212) 9% 81% 8.3
1A (n=26) 19% 77% 7.9
1B (n=9) 11% 78% 8
2C (n=24) 0% 100% 9.6
2D (n=18) 0% 100% 9.5
3E (n=24) 0% 79% 8.4
3F (n=23) 17% 65% 7.5
4G (n=15) 13% 80% 8
4H (n=21) 0% 90% 9.2
5I (n=23) 13% 78% 7.5
5J (n=14) 14% 71% 7.6
6K (n=15) 20% 60% 7

Groen: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' positief beantwoordt, donkergroen: deel dat 'zeer positief' oordeelt.
Rood: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' negatief beantwoordt, donkerrood: deel dat 'zeer begatief' oordeelt.
Blanco: percentage respondenten dat de neutrale tussencategorie koos.
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13. Krijg je hulp als je problemen hebt met leren? negatief positief cijfer

Totaal (n=201) 17% 63% 6.8
1A (n=23) 22% 43% 6.1
1B (n=8) 12% 62% 6.3
2C (n=24) 8% 79% 8
2D (n=18) 28% 72% 6.6
3E (n=22) 5% 64% 6.8
3F (n=23) 13% 61% 6.7
4G (n=13) 15% 54% 6.4
4H (n=21) 5% 76% 7.5
5I (n=20) 40% 45% 5.8
5J (n=14) 14% 71% 6.8
6K (n=15) 27% 67% 6.8

14. Vertellen je leraren je duidelijk hoe je een opdracht of toets hebt 
gemaakt?.
Totaal (n=212) 25% 29% 5.6
1A (n=26) 23% 19% 5.5
1B (n=9) 22% 22% 5.5
2C (n=24) 38% 29% 5.3
2D (n=18) 28% 28% 5.6
3E (n=24) 21% 21% 5.5
3F (n=23) 22% 30% 6
4G (n=15) 27% 20% 5.4
4H (n=21) 0% 57% 6.9
5I (n=23) 43% 26% 4.8
5J (n=14) 29% 43% 6.1
6K (n=15) 27% 27% 5.2

15. Vertelt de school leerlingen de belangrijke dingen die op school 
gebeuren?.
Totaal (n=212) 17% 42% 6.1
1A (n=26) 19% 42% 6.1
1B (n=9) 22% 33% 6
2C (n=24) 12% 50% 6.4
2D (n=18) 17% 56% 6.4
3E (n=24) 12% 46% 6.4
3F (n=23) 22% 43% 6.1
4G (n=15) 7% 60% 7.3
4H (n=21) 19% 43% 6
5I (n=23) 26% 13% 5.1
5J (n=14) 14% 50% 6.3
6K (n=15) 20% 33% 5.5

Groen: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' positief beantwoordt, donkergroen: deel dat 'zeer positief' oordeelt.
Rood: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' negatief beantwoordt, donkerrood: deel dat 'zeer begatief' oordeelt.
Blanco: percentage respondenten dat de neutrale tussencategorie koos.
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16. Doet de school iets met de mening of ideeën van leerlingen? negatief positief cijfer

Totaal (n=212) 17% 46% 6.4
1A (n=26) 8% 54% 6.9
1B (n=9) 11% 22% 6
2C (n=24) 17% 67% 7
2D (n=18) 11% 56% 6.8
3E (n=24) 17% 33% 5.8
3F (n=23) 26% 39% 6
4G (n=15) 7% 53% 6.6
4H (n=21) 14% 52% 6.8
5I (n=23) 22% 52% 6.3
5J (n=14) 14% 14% 5.7
6K (n=15) 33% 40% 5.6

17. Ben je tevreden over de sfeer op je school? 
Totaal (n=212) 6% 75% 7.7
1A (n=26) 12% 81% 7.8
1B (n=9) 11% 44% 6.8
2C (n=24) 4% 79% 7.6
2D (n=18) 17% 72% 7.4
3E (n=24) 0% 88% 8.3
3F (n=23) 0% 70% 7.6
4G (n=15) 13% 80% 7.8
4H (n=21) 0% 86% 8.4
5I (n=23) 4% 65% 7.2
5J (n=14) 0% 64% 7.4
6K (n=15) 13% 80% 7.4

18. Vind je het leuk om met andere leerlingen van je school om te gaan?
Totaal (n=212) 5% 83% 8.2
1A (n=26) 4% 77% 8.3
1B (n=9) 0% 67% 7.2
2C (n=24) 0% 96% 8.5
2D (n=18) 17% 67% 7.4
3E (n=24) 8% 79% 8.2
3F (n=23) 4% 83% 8.1
4G (n=15) 7% 93% 8.5
4H (n=21) 0% 86% 8.5
5I (n=23) 4% 91% 8.3
5J (n=14) 0% 79% 8.4
6K (n=15) 7% 93% 8.5

Groen: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' positief beantwoordt, donkergroen: deel dat 'zeer positief' oordeelt.
Rood: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' negatief beantwoordt, donkerrood: deel dat 'zeer begatief' oordeelt.
Blanco: percentage respondenten dat de neutrale tussencategorie koos.
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19. Heb je het naar je zin op school? negatief positief cijfer

Totaal (n=212) 9% 70% 7.3
1A (n=26) 4% 69% 7.6
1B (n=9) 11% 89% 8
2C (n=24) 12% 67% 7
2D (n=18) 22% 50% 6.2
3E (n=24) 4% 75% 7.4
3F (n=23) 9% 87% 7.7
4G (n=15) 20% 53% 6.7
4H (n=21) 5% 81% 8.1
5I (n=23) 4% 65% 7.1
5J (n=14) 14% 64% 7.1
6K (n=15) 7% 67% 7.2

20. Voel je je veilig op school? 
Totaal (n=212) 4% 84% 8
1A (n=26) 4% 85% 7.8
1B (n=9) 0% 67% 7.5
2C (n=24) 4% 88% 8.4
2D (n=18) 11% 72% 7.1
3E (n=24) 0% 100% 8.6
3F (n=23) 4% 91% 8.4
4G (n=15) 0% 87% 8.2
4H (n=21) 0% 90% 8.5
5I (n=23) 13% 65% 7.2
5J (n=14) 7% 79% 8.1
6K (n=15) 0% 87% 8

21. Zijn de regels op je school duidelijk? 
Totaal (n=212) 11% 67% 7
1A (n=26) 19% 65% 6.7
1B (n=9) 0% 89% 8.5
2C (n=24) 8% 54% 6.9
2D (n=18) 22% 67% 6.5
3E (n=24) 8% 75% 7.3
3F (n=23) 4% 65% 7.2
4G (n=15) 7% 60% 7
4H (n=21) 10% 57% 6.9
5I (n=23) 9% 70% 7
5J (n=14) 7% 71% 7.3
6K (n=15) 27% 73% 6.7

Groen: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' positief beantwoordt, donkergroen: deel dat 'zeer positief' oordeelt.
Rood: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' negatief beantwoordt, donkerrood: deel dat 'zeer begatief' oordeelt.
Blanco: percentage respondenten dat de neutrale tussencategorie koos.
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22. Helpt de school je goed als je persoonlijke problemen hebt? negatief positief cijfer

Totaal (n=145) 21% 61% 6.6
1A (n=16) 38% 62% 6.1
1B (n=5) 0% 80% 7.8
2C (n=16) 12% 69% 7.3
2D (n=16) 6% 94% 8.3
3E (n=17) 6% 76% 7.8
3F (n=15) 27% 47% 5.8
4G (n=8) 12% 62% 6.6
4H (n=16) 25% 38% 5.6
5I (n=16) 38% 38% 5.6
5J (n=9) 22% 56% 6
6K (n=11) 36% 55% 6.1

23. Ben je tevreden met wat je school doet tegen pesten? 
Totaal (n=142) 27% 49% 6
1A (n=14) 43% 36% 5
1B (n=3) onvoldoende respondenten (n=3)
2C (n=17) 6% 76% 7.4
2D (n=13) 38% 54% 5
3E (n=15) 13% 40% 6.2
3F (n=14) 7% 64% 6.8
4G (n=9) 33% 33% 5.5
4H (n=16) 12% 56% 6.6
5I (n=18) 56% 33% 4.9
5J (n=10) 30% 30% 5.5
6K (n=13) 31% 54% 6.7

24. Ben je de afgelopen 3 maanden gepest op school? 
Totaal (n=212) 3% 92% 9.4
1A (n=26) 4% 96% 9.6
1B (n=9) 11% 89% 8.8
2C (n=24) 0% 100% 9.9
2D (n=18) 0% 89% 9.2
3E (n=24) 8% 92% 9.4
3F (n=23) 0% 100% 10
4G (n=15) 7% 93% 9.2
4H (n=21) 5% 86% 8.9
5I (n=23) 0% 78% 8.7
5J (n=14) 0% 100% 9.8
6K (n=15) 0% 93% 9.7

Groen: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' positief beantwoordt, donkergroen: deel dat 'zeer positief' oordeelt.
Rood: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' negatief beantwoordt, donkerrood: deel dat 'zeer begatief' oordeelt.
Blanco: percentage respondenten dat de neutrale tussencategorie koos.
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25. Ben je de afgelopen 3 maanden online gepest door leerlingen van 
school?. negatief positief cijfer

Totaal (n=212) 2% 94% 9.6
1A (n=26) 0% 100% 9.9
1B (n=9) 11% 89% 8.8
2C (n=24) 0% 100% 10
2D (n=18) 0% 94% 9.6
3E (n=24) 0% 96% 9.7
3F (n=23) 0% 96% 9.6
4G (n=15) 7% 93% 9.6
4H (n=21) 5% 81% 8.8
5I (n=23) 4% 87% 9.1
5J (n=14) 0% 100% 9.8
6K (n=15) 0% 100% 10

26. Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 maanden expres  
lichamelijk pijn gedaan?.
Totaal (n=212) 4% 93% 9.4
1A (n=26) 0% 100% 9.9
1B (n=9) 0% 89% 9.2
2C (n=24) 0% 100% 9.9
2D (n=18) 0% 94% 9.6
3E (n=24) 8% 87% 8.9
3F (n=23) 0% 100% 9.8
4G (n=15) 13% 87% 8.9
4H (n=21) 10% 86% 8.9
5I (n=23) 13% 87% 8.6
5J (n=14) 0% 93% 9.7
6K (n=15) 0% 100% 10

27. Hebben leerlingen van je school je de afgelopen 3 maanden 
gediscrimineerd?.
Totaal (n=212) 5% 92% 9.2
1A (n=26) 4% 96% 9.5
1B (n=9) 0% 100% 9.5
2C (n=24) 0% 100% 10
2D (n=18) 11% 78% 8.4
3E (n=24) 8% 92% 9.1
3F (n=23) 0% 100% 9.7
4G (n=15) 7% 93% 9.4
4H (n=21) 10% 81% 8.8
5I (n=23) 9% 91% 8.8
5J (n=14) 0% 86% 9.2
6K (n=15) 7% 93% 9.2

Groen: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' positief beantwoordt, donkergroen: deel dat 'zeer positief' oordeelt.
Rood: percentage respondenten dat de vraag 'enigszins' of 'zeer' negatief beantwoordt, donkerrood: deel dat 'zeer begatief' oordeelt.
Blanco: percentage respondenten dat de neutrale tussencategorie koos.
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INDICATORWAARDEN Tevredenheid: Sfeer en veiligheid:

Totaal (n=212) 6.4 8.2
1A (n=26) 6.4 8.3
1B (n=9) 6.1 8.2
2C (n=24) 6.6 8.5
2D (n=18) 6.3 7.8
3E (n=24) 6.3 8.4
3F (n=23) 6.3 8.4
4G (n=15) 6.6 8.2
4H (n=21) 6.9 8.1
5I (n=23) 6 7.6
5J (n=14) 6.5 8.2
6K (n=15) 6.2 8.2
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