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Korte uitkomst vragenlijst 
Sterke punten van de school 

 Mijn juf of meester legt nieuwe dingen duidelijk uit. 
 Als ik eerder klaar ben, is er genoeg extra werk dat ik kan gaan doen. 
 Ik voel mij veilig op school. 
 Ik heb voldoende vrienden of vriendinnen op deze school. (uitstekend) 
 Andere kinderen doen meestal aardig tegen mij. 
 Ik leer veel op deze school. 

Verbeterpunten met prioriteitsniveau 1 
 Er gebeuren weinig vervelende dingen in de groep. (matig en hoge deviatie) 
 Mijn juf of meester praat met mij over wat ik nog moeilijk vind. (matig en hoge deviatie) 
 Ik krijg vaak werk dat ik leuk vind om te doen. (matig en hoge deviatie) 
 Ik vind rekenen leuk. (matig en hoge deviatie) 
 Op deze school krijg ik veel lessen die ik leuk vind. (matig en hoge deviatie) 
 Op deze school leer ik nadenken over verschillen tussen mensen en landen in de wereld. (matig en hoge deviatie) 
 Op deze school leer ik hoe ik mijn huiswerk goed kan maken of leren. (matig en hoge deviatie) 

Verbeterpunten met prioriteitsniveau 2 
 Mijn juf of meester begrijpt hoe ik me voel. (wel voldoende, maar hoge deviatie) 
 In mijn groep hoort iedereen erbij. (Wel voldoende, maar hoge deviatie) 
 Mijn juf of meester legt bijna altijd uit waarom ik iets moet leren. 
 Als ik nieuwe dingen oefen, vertelt de juf of meester mij snel of ik het goed doe 
 Mijn juf of meester laat ons vertellen wat wij geleerd hebben. 
 Als ik hulp nodig heb komt de juf of meester al snel. 
 Mijn juf of meester geeft mij werk dat ik niet te makkelijk vind. (wel voldoende, maar hoge deviatie) 
 Ik mag in mijn eigen tempo werken. (wel voldoende, maar hoge deviatie) 
 Ik vind taal leuk. (Wel voldoende, maar hoge deviatie) 
 Op deze school leer ik om te zeggen hoe ik over dingen denk. (wel voldoende, maar hoge deviatie) 
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 De pleinwachten letten er goed op of ik mij aan de regels houd. (Wel voldoende, maar hoge deviatie) 
 Mijn juf of meester praat met ons over hoe wij met elkaar omgaan op het plein. (wel voldoende, maar hoge deviatie) 
 Ik durf makkelijk iets te vragen of te zeggen in de groep. (Wel voldoende, maar hoge deviatie) 
 Ons lokaal is gezellig. (Wel voldoende, maar hoge deviatie) 
 Onze school ziet er van binnen gezellig uit. (Wel voldoende, maar hoge deviatie) 
 De gangen en de wc’s zijn netjes en schoon. (Wel voldoende, maar hoge deviatie) 
 Ik vind het fijn dat ik op deze school zit. (Wel voldoende, maar hoge deviatie) 

Bespreekpunten 
 Mijn juf of meester begrijpt hoe ik me voel. 
 Er gebeuren weinig vervelende dingen in de groep. 
 In mijn groep hoort iedereen erbij. 
 Mijn juf of meester praat met mij over wat ik nog moeilijk vind. 
 Mijn juf of meester geeft mij werk dat ik niet te makkelijk vind. 
 Mijn juf of meester laat mij extra oefenen als ik iets nog niet zo goed snap. 
 Ik krijg vaak werk dat ik leuk vind om te doen. 
 Ik vind rekenen leuk. 
 Ik vind taal leuk. 
 Op deze school krijg ik veel lessen die ik leuk vind. 
 Op deze school leer ik nadenken over verschillen tussen mensen en landen in de wereld. 
 Op deze school leer ik om te zeggen hoe ik over dingen denk. 
 Op deze school leer ik hoe ik mijn huiswerk goed kan maken of leren. 
 De pleinwachten letten er goed op of ik mij aan de regels houd. 
 Mijn juf of meester praat met ons over hoe wij met elkaar omgaan op het plein. 
 Ons lokaal is gezellig. 
 Onze school ziet er van binnen gezellig uit. 
 De gangen en de wc’s zijn netjes en schoon. 
 Ik vind het fijn dat ik op deze school zit. 

 

 


