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Rapportage BS De Expeditie

 

Leeswijzer  

 

In dit rapport staan de resultaten van een leerlingtevredenheidonderzoek dat eerder door het

Bureau voor praktijkgericht onderzoek te Groningen (BvPO) is uitgevoerd ten behoeve van BS De

Expeditie.

 

Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van de vragenlijst die is ontwikkeld binnen het project

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

indicatoren.

In dit rapport wordt een van de indicatoren in het domein van kwaliteitszorg gepresenteerd. De

gegevens heben betrekking op:

1. De sfeer op school

2. De lessen op school

3. De veiligheid op school en pesten

 

De gebruikte vragenbatterij bestaat bij de leerlingpeiling uit eenentwintig standaard beweringen.

Daarnaast werd de leerling gevraagd om de school een rapportcijfer te geven.

 

In het verslag wordt eerst een overzicht van alle leerlingen gezamenlijk gegeven.

Daarna volgen op de lichtgrijs gearceerde bladen de resultaten per groep voor verdere verdieping.

 

De gele tabellen bevatten de gemiddelde cijfers voor het totaal en per groep.

 

Aan de leerlingenenquête hebben 122 leerlingen meegewerkt.

 

 

De datum van aanmaak van dit rapport was 27 september 2022. 
 

 

BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek bv

P: Postbus 9505, 9703 LM Groningen

T: (050) 5491223

E: secretariaat@bvpo.nl

W: www.bvpo.nl
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Rapportage BS De Expeditie

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

LEERLINGEN TOTAALOVERZICHT

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2021-2022 'Over school' (Totaal) n=122

negatief positief

Hoe vind je het op school?

Hoeveel contact heb je met je klasgenoten?

Hebben jullie een leuke klas?

Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?

Heb je het gevoel dat mensen op school het fijn vinden dat jij er bent?

65%7%

84%16%

76%24%

80%20%

59%41%

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

LEERLINGEN TOTAALOVERZICHT

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2021-2022 'De lessen op school' (Totaal) n=122

helemaal niet/niet erg/heel erg

Ben je tevreden over wat je leert op deze school?

Vind je de regels op school duidelijk?

Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?

Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?

95% n=855%

91% n=1069%

93% n=1117%

91% n=989%

95% n=1115%

38%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over 'De school' positief
(dus 62% noemt minstens één kritiekpunt).

45%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over 'Lessen op school' positief
(dus 55% noemt minstens één kritiekpunt).

8.1
Gemiddeld rapportcijfer voor de school

Groen: percentage dat 'enigszins' of 'zeer' gunstig op de bewering reageert, donkergroen: deel dat 'zeer gunstig' reageert.
Rood: percentage dat het 'enigszins' of 'zeer' ONgunstig op de bewering reageert, donkerrood: deel dat 'zeer ONgunstig' reageert.
Grijze staaf: referentie totaaloverzicht.
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Rapportage BS De Expeditie

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

LEERLINGEN TOTAALOVERZICHT

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2021-2022 'Veilig voelen op school' (Totaal) n=122

onveilig veilig

Hoe veilig voel je je op of rond school? 77%4%

nee ik voel me overal op
school veilig

ja op sommige plekken
 

weet ik niet
 

Zijn er plekken op school of rond school waar je
je wel eens niet veilig voelt?

40%

20%

24 leerlingen (20%) noemen onveilige plekken

40%

in de klas
 op de gangen
 bij de toiletten
 in de gymzaal
 op het schoolplein
 bij de fietsenstalling/rekken
 rondom de school
 op een andere plek
 

Op welke plekken voel je je wel eens niet veilig?
(n=24, meer antwoorden mogelijk)

4x

6x

4x

3x

12x

3x

7x

8x

Als onveilige plek wordt genoemd:

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

LEERLINGEN TOTAALOVERZICHT

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2021-2022 'Pesten vervelende dingen' (Totaal) n=122

elke dag/elke week bijna nooit/ helemaal nooit

Word je wel eens uitgescholden door kinderen op school?

Worden er wel eens expres spullen van jou kapot gemaakt op
school?

Worden er wel eens spullen van jou gestolen op school?

Word je wel eens expres buitengesloten door kinderen op school?

Ben je wel eens bang voor andere kinderen op school?

Doen kinderen op school je wel eens expres pijn?
(bijv.schoppen, slaan)

80%9%

97%1%

91%1%

88%2%

86%3%

87%6%

elke dag
 

elke week, maar niet elke dag
 

soms, maar niet elke week
 

bijna nooit
 

nee, helemaal nooit
 

Word je (wel eens) gepest op school?
(38 leerlingen (31%) worden weleens gepest op school)

3x

0x

14x

21x

84x

persoonlijk
 

via briefjes
 

via telefoongesprekken
 

via berichten of plaatjes op
internet of telefoon

op een andere manier
 

Op welke manier word je gepest op school?
(n=38, meer antwoorden mogelijk)

12x

6x

1x

3x

24x
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Rapportage BS De Expeditie

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

LEERLINGEN GROEP 6

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2021-2022 'Over school' (Groep 6) n=40

negatief positief

Hoe vind je het op school?

Hoeveel contact heb je met je klasgenoten?

Hebben jullie een leuke klas?

Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?

Heb je het gevoel dat mensen op school het fijn vinden dat jij er bent?

88%0%

85%15%

85%15%

85%15%

72%28%

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

LEERLINGEN GROEP 6

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2021-2022 'De lessen op school' (Groep 6) n=40

helemaal niet/niet erg/heel erg

Ben je tevreden over wat je leert op deze school?

Vind je de regels op school duidelijk?

Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?

Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?

100% n=260%

97% n=373%

97% n=373%

100% n=320%

100% n=380%

55%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over 'De school' positief
(dus 45% noemt minstens één kritiekpunt).

52%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over 'Lessen op school' positief
(dus 48% noemt minstens één kritiekpunt).

8.9
Gemiddeld rapportcijfer voor de school

Groen: percentage dat 'enigszins' of 'zeer' gunstig op de bewering reageert, donkergroen: deel dat 'zeer gunstig' reageert.
Rood: percentage dat het 'enigszins' of 'zeer' ONgunstig op de bewering reageert, donkerrood: deel dat 'zeer ONgunstig' reageert.
Grijze staaf: referentie totaaloverzicht.
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Rapportage BS De Expeditie

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

LEERLINGEN GROEP 6

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2021-2022 'Veilig voelen op school' (Groep 6) n=40

onveilig veilig

Hoe veilig voel je je op of rond school? 88%5%

nee ik voel me overal op
school veilig

ja op sommige plekken
 

weet ik niet
 

Zijn er plekken op school of rond school waar je
je wel eens niet veilig voelt?

47%

17%

7 leerlingen (17%) noemen onveilige plekken

35%

in de klas
 op de gangen
 bij de toiletten
 in de gymzaal
 op het schoolplein
 bij de fietsenstalling/rekken
 rondom de school
 op een andere plek
 

Op welke plekken voel je je wel eens niet veilig?
(n=7, meer antwoorden mogelijk)

0x

2x

2x

0x

2x

2x

1x

1x

Als onveilige plek wordt genoemd:

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

LEERLINGEN GROEP 6

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2021-2022 'Pesten vervelende dingen' (Groep 6) n=40

elke dag/elke week bijna nooit/ helemaal nooit

Word je wel eens uitgescholden door kinderen op school?

Worden er wel eens expres spullen van jou kapot gemaakt op
school?

Worden er wel eens spullen van jou gestolen op school?

Word je wel eens expres buitengesloten door kinderen op school?

Ben je wel eens bang voor andere kinderen op school?

Doen kinderen op school je wel eens expres pijn?
(bijv.schoppen, slaan)

82%8%

100%0%

90%0%

90%0%

88%2%

88%2%

elke dag
 

elke week, maar niet elke dag
 

soms, maar niet elke week
 

bijna nooit
 

nee, helemaal nooit
 

Word je (wel eens) gepest op school?
(12 leerlingen (30%) worden weleens gepest op school)

0x

0x

5x

7x

28x

persoonlijk
 

via briefjes
 

via telefoongesprekken
 

via berichten of plaatjes op
internet of telefoon

op een andere manier
 

Op welke manier word je gepest op school?
(n=12, meer antwoorden mogelijk)

3x

1x

0x

0x

8x
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Rapportage BS De Expeditie

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

LEERLINGEN GROEP 7

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2021-2022 'Over school' (Groep 7) n=28

negatief positief

Hoe vind je het op school?

Hoeveel contact heb je met je klasgenoten?

Hebben jullie een leuke klas?

Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?

Heb je het gevoel dat mensen op school het fijn vinden dat jij er bent?

71%14%

82%18%

86%14%

86%14%

68%32%

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

LEERLINGEN GROEP 7

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2021-2022 'De lessen op school' (Groep 7) n=28

helemaal niet/niet erg/heel erg

Ben je tevreden over wat je leert op deze school?

Vind je de regels op school duidelijk?

Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?

Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?

100% n=190%

83% n=2417%

100% n=260%

100% n=230%

100% n=250%

39%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over 'De school' positief
(dus 61% noemt minstens één kritiekpunt).

50%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over 'Lessen op school' positief
(dus 50% noemt minstens één kritiekpunt).

8.2
Gemiddeld rapportcijfer voor de school

Groen: percentage dat 'enigszins' of 'zeer' gunstig op de bewering reageert, donkergroen: deel dat 'zeer gunstig' reageert.
Rood: percentage dat het 'enigszins' of 'zeer' ONgunstig op de bewering reageert, donkerrood: deel dat 'zeer ONgunstig' reageert.
Grijze staaf: referentie totaaloverzicht.
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Rapportage BS De Expeditie

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

LEERLINGEN GROEP 7

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2021-2022 'Veilig voelen op school' (Groep 7) n=28

onveilig veilig

Hoe veilig voel je je op of rond school? 75%0%

nee ik voel me overal op
school veilig

ja op sommige plekken
 

weet ik niet
 

Zijn er plekken op school of rond school waar je
je wel eens niet veilig voelt?

46%

25%

7 leerlingen (25%) noemen onveilige plekken

29%

in de klas
 op de gangen
 bij de toiletten
 in de gymzaal
 op het schoolplein
 bij de fietsenstalling/rekken
 rondom de school
 op een andere plek
 

Op welke plekken voel je je wel eens niet veilig?
(n=7, meer antwoorden mogelijk)

0x

2x

1x

1x

4x

0x

2x

4x

Als onveilige plek wordt genoemd:

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

LEERLINGEN GROEP 7

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2021-2022 'Pesten vervelende dingen' (Groep 7) n=28

elke dag/elke week bijna nooit/ helemaal nooit

Word je wel eens uitgescholden door kinderen op school?

Worden er wel eens expres spullen van jou kapot gemaakt op
school?

Worden er wel eens spullen van jou gestolen op school?

Word je wel eens expres buitengesloten door kinderen op school?

Ben je wel eens bang voor andere kinderen op school?

Doen kinderen op school je wel eens expres pijn?
(bijv.schoppen, slaan)

89%4%

100%0%

96%0%

89%0%

89%0%

89%4%

elke dag
 

elke week, maar niet elke dag
 

soms, maar niet elke week
 

bijna nooit
 

nee, helemaal nooit
 

Word je (wel eens) gepest op school?
(12 leerlingen (43%) worden weleens gepest op school)

0x

0x

3x

9x

16x

persoonlijk
 

via briefjes
 

via telefoongesprekken
 

via berichten of plaatjes op
internet of telefoon

op een andere manier
 

Op welke manier word je gepest op school?
(n=12, meer antwoorden mogelijk)

3x

1x

0x

1x

8x
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Rapportage BS De Expeditie

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

LEERLINGEN GROEP 8

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2021-2022 'Over school' (Groep 8) n=54

negatief positief

Hoe vind je het op school?

Hoeveel contact heb je met je klasgenoten?

Hebben jullie een leuke klas?

Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?

Heb je het gevoel dat mensen op school het fijn vinden dat jij er bent?

44%9%

83%17%

65%35%

74%26%

44%56%

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

LEERLINGEN GROEP 8

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2021-2022 'De lessen op school' (Groep 8) n=54

helemaal niet/niet erg/heel erg

Ben je tevreden over wat je leert op deze school?

Vind je de regels op school duidelijk?

Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?

Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?

90% n=4010%

89% n=4511%

85% n=4815%

79% n=4321%

90% n=4810%

24%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over 'De school' positief
(dus 76% noemt minstens één kritiekpunt).

37%
van de leerlingen waardeert ALLE vragen

over 'Lessen op school' positief
(dus 63% noemt minstens één kritiekpunt).

7.4
Gemiddeld rapportcijfer voor de school

Groen: percentage dat 'enigszins' of 'zeer' gunstig op de bewering reageert, donkergroen: deel dat 'zeer gunstig' reageert.
Rood: percentage dat het 'enigszins' of 'zeer' ONgunstig op de bewering reageert, donkerrood: deel dat 'zeer ONgunstig' reageert.
Grijze staaf: referentie totaaloverzicht.
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Rapportage BS De Expeditie

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

LEERLINGEN GROEP 8

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2021-2022 'Veilig voelen op school' (Groep 8) n=54

onveilig veilig

Hoe veilig voel je je op of rond school? 70%6%

nee ik voel me overal op
school veilig

ja op sommige plekken
 

weet ik niet
 

Zijn er plekken op school of rond school waar je
je wel eens niet veilig voelt?

31%

19%

10 leerlingen (19%) noemen onveilige plekken

50%

in de klas
 op de gangen
 bij de toiletten
 in de gymzaal
 op het schoolplein
 bij de fietsenstalling/rekken
 rondom de school
 op een andere plek
 

Op welke plekken voel je je wel eens niet veilig?
(n=10, meer antwoorden mogelijk)

4x

2x

1x

2x

6x

1x

4x

3x

Als onveilige plek wordt genoemd:

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

LEERLINGEN GROEP 8

Resultaten leerlingenpeiling schooljaar 2021-2022 'Pesten vervelende dingen' (Groep 8) n=54

elke dag/elke week bijna nooit/ helemaal nooit

Word je wel eens uitgescholden door kinderen op school?

Worden er wel eens expres spullen van jou kapot gemaakt op
school?

Worden er wel eens spullen van jou gestolen op school?

Word je wel eens expres buitengesloten door kinderen op school?

Ben je wel eens bang voor andere kinderen op school?

Doen kinderen op school je wel eens expres pijn?
(bijv.schoppen, slaan)

74%13%

93%2%

89%2%

85%6%

83%6%

85%9%

elke dag
 

elke week, maar niet elke dag
 

soms, maar niet elke week
 

bijna nooit
 

nee, helemaal nooit
 

Word je (wel eens) gepest op school?
(14 leerlingen (26%) worden weleens gepest op school)

3x

0x

6x

5x

40x

persoonlijk
 

via briefjes
 

via telefoongesprekken
 

via berichten of plaatjes op
internet of telefoon

op een andere manier
 

Op welke manier word je gepest op school?
(n=14, meer antwoorden mogelijk)

6x

4x

1x

2x

8x
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Rapportage BS De Expeditie

LEERLINGEN

Gemiddeld cijfer Leerlingenpeiling 'Over school' Totaal
(n=122)

Groep 6 Groep 7 Groep 8
(n=40) (n=28) (n=54)

Hoe vind je het op school? 7.2 8.2 7.5 6.3

Hoeveel contact heb je met je klasgenoten? 7.2 7.3 7.5 7  

Hebben jullie een leuke klas? 7  7.8 7.2 6.2

Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan? 7.3 7.9 7.6 6.7

Heb je het gevoel dat mensen op school het fijn vinden dat jij er bent? 6.2 6.9 6.8 5.4

Gemiddeld cijfer Leerlingenpeiling 'De lessen op school' Totaal
(n=122)

Groep 6 Groep 7 Groep 8
(n=40) (n=28) (n=54)

Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 8.3 8.8 8.6 7.8

Vind je de regels op school duidelijk? 8.2 8.8 8.5 7.6

Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 8.5 9.4 9.2 7.4

Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet? 8.2 9  9.5 7  

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 8.8 9.2 9.4 8.2

Gemiddeld rapportcijfer Totaal
(n=122)

Groep 6 Groep 7 Groep 8
(n=40) (n=28) (n=54)

Welk rapportcijfer geef je aan de school? 8.1 8.9 8.2 7.4

Indicatorwaarde: 7.8 8.5 8.3 7.1

De gemiddelde cijfers (bereik 1-10) zijn gebaseerd op de antwoorden 'niet'/'niet leuk' (waarde 1) tot en met 'altijd/veel'/'heel erg' (waarde 4). 
Deze waarden worden getoond in Vensters.
De indicatorwaarde van 'totaal' is het getal dat getoond wordt op de website www.scholenopdekaart.nl .
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Rapportage BS De Expeditie

LEERLINGEN

Gemiddeld cijfer Leerlingenpeiling 'Veilig voelen op school'
Totaal

(n=122)
Groep 6 Groep 7 Groep 8
(n=40) (n=28) (n=54)

Hoe veilig voel je je op of rond school? 7.8 8.3 8.1 7.3

Gemiddeld cijfer Leerlingenpeiling 'Pesten en vervelende dingen'
(Bereik: elke dag - nooit, een hoog rapportcijfer is een gunstige score)

Totaal
(n=122)

Groep 6 Groep 7 Groep 8
(n=40) (n=28) (n=54)

Word je wel eens uitgescholden door kinderen op school? 7.8 8.2 8.1 7.5

Worden er wel eens expres spullen van jou kapot gemaakt op
9.4 9.6 9.5 9.1

school?

Worden er wel eens spullen van jou gestolen op school? 9.1 9.1 9.4 8.9

Word je wel eens expres buitengesloten door kinderen op school? 8.5 8.7 8.6 8.3

Ben je wel eens bang voor andere kinderen op school? 8.7 8.8 9  8.4

Doen kinderen op school je wel eens expres pijn?
8.5 8.6 8.6 8.4

(bijv.schoppen, slaan)

Percentage leerlingen dat 'nooit' of 'weleens' wordt gepest
Totaal

(n=122)
Groep 6 Groep 7 Groep 8
(n=40) (n=28) (n=54)

Word je (wel eens) gepest op school? (Antw: Wordt nooit gepest)
 (Antw: Wordt bijna nooit/soms/elke week/elke dag gepest)

69%
31%

70%
30%

57%
43%

74%
26%

De gemiddelde cijfers in de tweede tabel (bereik 1-10) zijn gebaseerd op de antwoorden 'elke dag' (1), 'elke week, maar niet elke dag' (2), 
'soms, maar niet elke week' (3), 'bijna nooit' (4) en 'nee, helemaal nooit' (5). Een hoog gemiddeld cijfer is een gunstige score. 
Een gemiddeld cijfer van 10 betekent bij voorbeeld dat alle leerlingen op dat punt 'helemaal nooit' gepest worden.
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Rapportage BS De Expeditie

LEERLINGEN

Vergelijking van de leerlingenscores per categorie

1. Hoe vind je het op school?. negatief positief cijfer

Totaal (n=122) 7% 65% 7.2
Groep 6A (n=20) 0% 85% 8
Groep 6B (n=20) 0% 90% 8.4
Groep 7A (n=10) 0% 80% 8.4
Groep 7B (n=18) 22% 67% 7
Groep 8A (n=26) 0% 38% 6.5
Groep 8B (n=28) 18% 50% 6.2

2. Hoeveel contact heb je met je klasgenoten?.
Totaal (n=122) 16% 84% 7.2
Groep 6A (n=20) 15% 85% 7.3
Groep 6B (n=20) 15% 85% 7.3
Groep 7A (n=10) 20% 80% 7.3
Groep 7B (n=18) 17% 83% 7.7
Groep 8A (n=26) 23% 77% 6.9
Groep 8B (n=28) 11% 89% 7.1

3. Hebben jullie een leuke klas?.
Totaal (n=122) 24% 76% 7
Groep 6A (n=20) 20% 80% 7.8
Groep 6B (n=20) 10% 90% 7.8
Groep 7A (n=10) 10% 90% 7.3
Groep 7B (n=18) 17% 83% 7.2
Groep 8A (n=26) 42% 58% 6
Groep 8B (n=28) 29% 71% 6.5

4. Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?.
Totaal (n=122) 20% 80% 7.3
Groep 6A (n=20) 15% 85% 8.2
Groep 6B (n=20) 15% 85% 7.6
Groep 7A (n=10) 0% 100% 8.5
Groep 7B (n=18) 22% 78% 7.2
Groep 8A (n=26) 35% 65% 6.4
Groep 8B (n=28) 18% 82% 7

5. Heb je het gevoel dat mensen op school het fijn vinden dat jij er bent?.
Totaal (n=122) 41% 59% 6.2
Groep 6A (n=20) 35% 65% 6.5
Groep 6B (n=20) 20% 80% 7.1
Groep 7A (n=10) 30% 70% 6.7
Groep 7B (n=18) 33% 67% 6.8
Groep 8A (n=26) 50% 50% 5.6
Groep 8B (n=28) 61% 39% 5.3

17. Ben je tevreden over wat je leert op deze school?.
Totaal (n=85) 5% 95% 8.3
Groep 6A (n=12) 0% 100% 9.2
Groep 6B (n=14) 0% 100% 8.5
Groep 7A (n=8) 0% 100% 8.1
Groep 7B (n=11) 0% 100% 8.9
Groep 8A (n=19) 0% 100% 8.3
Groep 8B (n=21) 19% 81% 7.4

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.
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18. Vind je de regels op school duidelijk?. negatief positief cijfer

Totaal (n=106) 9% 91% 8.2
Groep 6A (n=19) 5% 95% 8.7
Groep 6B (n=18) 0% 100% 8.8
Groep 7A (n=8) 0% 100% 9.2
Groep 7B (n=16) 25% 75% 8.1
Groep 8A (n=22) 0% 100% 8.4
Groep 8B (n=23) 22% 78% 6.9

19. Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?.
Totaal (n=111) 7% 93% 8.5
Groep 6A (n=19) 5% 95% 9.4
Groep 6B (n=18) 0% 100% 9.3
Groep 7A (n=10) 0% 100% 9.1
Groep 7B (n=16) 0% 100% 9.2
Groep 8A (n=24) 8% 92% 7.8
Groep 8B (n=24) 21% 79% 7.1

20. Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?.
Totaal (n=98) 9% 91% 8.2
Groep 6A (n=15) 0% 100% 9.2
Groep 6B (n=17) 0% 100% 8.8
Groep 7A (n=7) 0% 100% 8.7
Groep 7B (n=16) 0% 100% 9.8
Groep 8A (n=21) 19% 81% 7.3
Groep 8B (n=22) 23% 77% 6.7

21. Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?.
Totaal (n=111) 5% 95% 8.8
Groep 6A (n=18) 0% 100% 9.7
Groep 6B (n=20) 0% 100% 8.8
Groep 7A (n=10) 0% 100% 9.4
Groep 7B (n=15) 0% 100% 9.4
Groep 8A (n=25) 4% 96% 8.8
Groep 8B (n=23) 17% 83% 7.5

6. Hoe veilig voel je je op of rond school?.
Totaal (n=122) 4% 77% 7.8
Groep 6A (n=20) 5% 85% 8.1
Groep 6B (n=20) 5% 90% 8.4
Groep 7A (n=10) 0% 80% 8.2
Groep 7B (n=18) 0% 72% 8
Groep 8A (n=26) 8% 69% 7.1
Groep 8B (n=28) 4% 71% 7.5

9. Word je (wel eens) gepest op school?. soms/elke dag nooit
Totaal (n=122) 31% 69%
Groep 6A (n=20) 25% 75%
Groep 6B (n=20) 35% 65%
Groep 7A (n=10) 20% 80%
Groep 7B (n=18) 56% 44%
Groep 8A (n=26) 23% 77%
Groep 8B (n=28) 29% 71%

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.
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11. Word je wel eens uitgescholden door kinderen op school?. negatief positief cijfer

Totaal (n=122) 9% 80% 7.8
Groep 6A (n=20) 15% 70% 7.5
Groep 6B (n=20) 0% 95% 8.9
Groep 7A (n=10) 0% 100% 8.7
Groep 7B (n=18) 6% 83% 7.8
Groep 8A (n=26) 12% 69% 7.4
Groep 8B (n=28) 14% 79% 7.5

12. Worden er wel eens expres spullen van jou kapot gemaakt op
school?.
Totaal (n=122) 1% 97% 9.4
Groep 6A (n=20) 0% 100% 9.4
Groep 6B (n=20) 0% 100% 9.8
Groep 7A (n=10) 0% 100% 9.8
Groep 7B (n=18) 0% 100% 9.4
Groep 8A (n=26) 0% 96% 9.3
Groep 8B (n=28) 4% 89% 9

13. Worden er wel eens spullen van jou gestolen op school?.
Totaal (n=122) 1% 91% 9.1
Groep 6A (n=20) 0% 85% 8.9
Groep 6B (n=20) 0% 95% 9.3
Groep 7A (n=10) 0% 100% 10
Groep 7B (n=18) 0% 94% 9
Groep 8A (n=26) 0% 88% 8.7
Groep 8B (n=28) 4% 89% 9

14. Word je wel eens expres buitengesloten door kinderen op school?.
Totaal (n=122) 2% 88% 8.5
Groep 6A (n=20) 0% 90% 8.4
Groep 6B (n=20) 0% 90% 8.9
Groep 7A (n=10) 0% 100% 9.1
Groep 7B (n=18) 0% 83% 8.2
Groep 8A (n=26) 4% 92% 8.4
Groep 8B (n=28) 7% 79% 8.2

15. Ben je wel eens bang voor andere kinderen op school?.
Totaal (n=122) 3% 86% 8.7
Groep 6A (n=20) 5% 90% 9.1
Groep 6B (n=20) 0% 85% 8.5
Groep 7A (n=10) 0% 100% 8.9
Groep 7B (n=18) 0% 83% 9
Groep 8A (n=26) 4% 85% 8.2
Groep 8B (n=28) 7% 82% 8.6

16. Doen kinderen op school je wel eens expres pijn?
(bijv.schoppen, slaan).
Totaal (n=122) 6% 87% 8.5
Groep 6A (n=20) 5% 85% 8.4
Groep 6B (n=20) 0% 90% 8.8
Groep 7A (n=10) 10% 90% 8.7
Groep 7B (n=18) 0% 89% 8.5
Groep 8A (n=26) 8% 85% 8.5
Groep 8B (n=28) 11% 86% 8.3

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.
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22. Welk rapportcijfer geef je aan de school?.
Totaal (n=122)
Groep 6A (n=20) 8.9
Groep 6B (n=20) 8.9
Groep 7A (n=10) 8.5
Groep 7B (n=18) 8
Groep 8A (n=26) 7.8
Groep 8B (n=28) 7.1

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.
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