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Opmerking vooraf; 

In de maand mei van 2019 werd op onze school het ouder en leerling- tevredenheidsonderzoek van 

Scholen met Succes afgenomen. 

Omdat onze school nog niet aan de slag kon gaan met de methode ZIEN vanuit Parnassys is er voor 

dit onderzoek gekozen. 

De vragen 46 t/m 58 hebben betrekking op de veiligheid van de leerlingen op onze school. 

Bij navraag bij Scholen met Succes zouden deze ook als uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 

gelden. 

Door een technische fout zijn deze vragen echter niet  tijdig doorgestuurd naar het schooldossier van 

de Inspectie. 

 

 

J. van Baal 
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Rubriek 9 Sociale Veiligheid Leerlingen percentages 

 

46. Ben je weleens bang voor sommige kinderen? 

 

47. Word je weleens gepest door andere kinderen op school? 

 

48. Word je weleens bedreigd door andere kinderen op school? 

 

49. Ben je weleens geschopt of geslagen door andere kinderen op school? 

 

50. Word je weleens uitgescholden door andere kinderen op school? 

 

51. Is er weleens iets van jou stuk gemaakt op school? 

 

52. Voel je je onveilig in de klas? 
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53. Voel je je onveilig op het schoolplein? 
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Rubriek 9 Sociale Veiligheid Leerlingen scores 

 

46. Ben je weleens bang voor sommige kinderen? 

 

47. Word je weleens gepest door andere kinderen op school? 

 

48. Word je weleens bedreigd door andere kinderen op school? 

 

49. Ben je weleens geschopt of geslagen door andere kinderen op school? 

 

50. Word je weleens uitgescholden door andere kinderen op school? 

 

51. Is er weleens iets van jou stuk gemaakt op school? 

 

52. Voel je je onveilig in de klas? 

 

53. Voel je je onveilig op het schoolplein? 
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Rubriek 10 Welbevinden op school percentages 

 

54. Vind je het leuk om naar school te gaan? 

 

55. Vind je de pauze leuk? 

 

56. Ben je op school vaak moe? 

 

57. Verveel je je weleens op school? 

 

58. Vind je het leuk dat je op school moet overblijven? 
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Rubriek 10 Welbevinden op school scores 

 

54. Vind je het leuk om naar school te gaan? 

 

55. Vind je de pauze leuk? 

 

56. Ben je op school vaak moe? 

 

57. Verveel je je weleens op school? 

 

58. Vind je het leuk dat je op school moet overblijven?
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Rubriek 11 Algemene tevredenheid percentages 

 

59. Welk rapportcijfer zou je deze school geven? (1 = heel slecht, 10 = heel goed) 

 

 


