
(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 boven de hokjes of achter de hokjes geschreven. Je kiest dan het hokje dat past
bij jouw antwoord.
Bij de volgende vragen bedoelen we steeds tijdens dit schooljaar: de tijd vanaf de zomervakantie tot nu.
Denk er om: je moet bij de vragen 3 tot en met 23 op alle vragen een antwoord geven. Let bij vraag 10 en 12 op de instructie.

1. Over school
3. Hoe vind je het op school? ............................................................. Heel leuk Leuk Gaat wel Niet zo leuk Helemaal niet

leuk
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

4. Hoeveel contact heb je met je klasgenoten? ............................ Heel veel Veel Een beetje Weinig
☐ ☐ ☐ ☐

5. Hebben jullie een leuke klas? ........................................................ Altijd Vaak Soms Nooit
☐ ☐ ☐ ☐

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

Altijd Vaak Soms Nooit

☐ ☐ ☐ ☐

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

Altijd Vaak Soms Nooit

☐ ☐ ☐ ☐

2. Veilig voelen op school
8. Hoe veilig voel je je op of rond school? ................................................................... ☐ Heel erg onveilig

☐ Onveilig
☐ Niet veilig, niet onveilig
☐ Veilig
☐ Heel veilig

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

☐ Nee, ik voel me overal op school veilig
☐ Ja, op sommige plekken
☐ Weet ik niet

Let op: Deze vraag alleen invullen als je je op school niet veilig voelt.
10. Op welke plekken voel je je wel eens niet veilig?  .................................................

(Je mag hier meer dan een antwoord kiezen)
☐ In de klas
☐ Op de gangen
☐ Bij de toiletten
☐ In de gymzaal
☐ Op het schoolplein
☐ Bij de fietsenstalling / fietsenrekken
☐ Rondom de school
☐ Op een andere plek

3. Gepest worden en vervelende dingen (zelf meemaken)
11. Word je (wel eens) gepest op school? ...................................................................... ☐ Elke dag

☐ Elke week, maar niet elke dag
☐ Soms, maar niet elke week
☐ Bijna nooit
☐ Nee, helemaal nooit

LEERLINGTEVREDENHEIDPEILING
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Lees dit eerst:
• Beantwoord de vragen door bij elke vraag één hokje helemaal in te vullen  . Bij sommige vragen mag je meer dan één hokje invullen.
• Als je een fout hebt gemaakt zet dan een kruis door het foute antwoord en vul het goede hokje in.             Gebruik een blauwe of zwarte balpen.
• 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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3. Gepest worden en vervelende dingen (zelf meemaken) (vervolg)
Let op: Deze vraag alleen invullen als je op school wel eens gepest wordt.

12. Op welke manier word je gepest op school?  ..........................................................
(Je mag hier meer dan een antwoord kiezen)

☐ Persoonlijk (bijv. mondeling of aanraken)
☐ Via briefjes
☐ Via telefoongesprekken
☐ Via berichten of plaatjes op internet of

telefoon (bijv. Whatsapp, Facebook of e-
mail)

☐ Op een andere manier

13. Word je wel eens uitgescholden door kinderen op school? .... Elke dag Elke week, maar
niet elke dag

Soms, maar niet
elke week Bijna nooit Nee, helemaal

nooit
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

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

Elke dag Elke week, maar
niet elke dag

Soms, maar niet
elke week Bijna nooit Nee, helemaal

nooit
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

15. Worden er wel eens spullen van jou gestolen op school? ........ Elke dag Elke week, maar
niet elke dag

Soms, maar niet
elke week Bijna nooit Nee, helemaal

nooit
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

16. Word je wel eens expres buitengesloten door kinderen op
school? .................................................................................................

Elke dag Elke week, maar
niet elke dag

Soms, maar niet
elke week Bijna nooit Nee, helemaal

nooit
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

17. Ben je wel eens bang voor andere kinderen op school? ........... Elke dag Elke week, maar
niet elke dag

Soms, maar niet
elke week Bijna nooit Nee, helemaal

nooit
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

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

Elke dag Elke week, maar
niet elke dag

Soms, maar niet
elke week Bijna nooit Nee, helemaal

nooit
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

4. De lessen op school
19. Ben je tevreden over wat je leert op deze school? ................. Helemaal niet Niet Erg Heel erg Weet ik niet

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
20. Vind je de regels op school duidelijk? ......................................... Helemaal niet Niet Erg Heel erg Weet ik niet

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
21. Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? .......... Helemaal niet Niet Erg Heel erg Weet ik niet

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
22. Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout

doet? ....................................................................................................
Helemaal niet Niet Erg Heel erg Weet ik niet

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

23. Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? .................... Helemaal niet Niet Erg Heel erg Weet ik niet
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

5. Rekenen en taal
24. Hoe leuk vind je rekenen, wiskunde? ........................................................................ ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

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

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

27. Hoe leuk vind je Engels? .............................................................................................. ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

6. Oriëntatie op de wereld
28. Hoe leuk vind je geschiedenis? .................................................................................. ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

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

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

7. Kunstzinnige vakken en beweging
31. Hoe leuk vind je tekenen, knutselen, handvaardigheid? ...................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Leuk

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

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

8. Vaardigheden
34. Doe je goed je best op school? .................................................................................. ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

35. Kun je je aandacht altijd goed bij de les houden? ................................................ ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

36. Kun je het tempo op school goed bijhouden? ......................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

37. Kun je goed werken met de computer, laptop of ipad? ........................................ ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

38. Kun je goed samenwerken met andere kinderen? .................................................. ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

39. Kun je goed zelfstandig werken? ............................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja
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8. Vaardigheden (vervolg)
40. Weet je hoe je een spreekbeurt of presentatie moet voorbereiden? ............ ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

41. Kun je goed plannen? ..................................................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

42. Als je informatie nodig hebt voor een opdracht, weet je die dan te vinden? ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

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

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

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

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

46. Kun je rustig werken in je groepje? .......................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

10. De klas
47. Vind je het klaslokaal gezellig? .................................................................................. ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

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

49. Zijn er genoeg plekken in de klas of op school waar je rustig kunt werken? . ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

11. Omgang met elkaar
50. Wordt er op school gepraat over hoe je met elkaar om moet gaan? ................ ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

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

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

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

54. Als een ander kind gepest of buitengesloten wordt, help je hem of haar dan
(bijvoorbeeld door de juf of meester te waarschuwen)? .................................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

12. De juf of meester (van wie je het meeste les hebt)
55. Luistert de juf of meester goed naar je? ............................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

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

57. Geeft de juf of meester duidelijk les? .................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

58. Geeft de juf of meester op een leuke manier les? ............................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

59. Zorgt de juf of meester ervoor dat lesmaterialen die nodig zijn op tijd
klaarstaan? ...................................................................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

60. Vind je de juf of meester aardig? ............................................................................ ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

61. Is de juf of meester tegen alle kinderen even aardig? ....................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

62. Vraagt de juf of meester wel eens aan je of je een onderwerp goed
begrijpt? .......................................................................................................................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

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

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

Alleen beantwoorden als je ook les krijgt van een andere juf of meester...
65. Weten de juffen en meesters van elkaar wat er bij de ander in de klas

gebeurt? .......................................................................................................................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

13. De opdrachten en de toetsen
66. Zijn de opdrachten die je krijgt duidelijk? ............................................................ ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

67. Krijg je de opdrachten op tijd af? ............................................................................ ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

68. Weet je wat je moet verbeteren als je iets niet goed doet? ............................ ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

69. Vind je het leuk om een toets te maken? ................................................................ ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

70. Haal je goede cijfers op school? ............................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

71. Help je andere kinderen wel eens met opdrachten? ............................................. ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

72. Heb je wel eens hulp van andere kinderen nodig bij opdrachten? .................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

73. Heb je op school wel eens even niks te doen? ........................................................ ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak
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14. Ondersteuning
74. Krijg je extra opdrachten als je snel klaar bent? ................................................. ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

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

76. Geeft de juf of meester je wel eens een complimentje? .................................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

77. Als je iets niet begrijpt, zeg je dat dan tegen de juf of meester? ................. ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

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

15. Schoolgebouw en omgeving
79. Vind je het schoolgebouw er van binnen mooi uitzien? ......................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

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

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

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

16. Welbevinden op school
83. Is de weg naar school veilig? ...................................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

84. Vind je de pauze (speelkwartier) leuk? .................................................................... ☐ Niet zo ☐ Gaat wel ☐ Ja

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

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

87. Zie je er wel eens tegenop om naar school te gaan? ............................................ ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

88. Voel je je wel eens ongelukkig op school? ............................................................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

89. Verveel je je wel eens op school? .............................................................................. ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

90. Denk je wel eens: Zat ik maar op een andere school? .......................................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Soms ☐ Vaak

91. Welk rapportcijfer geef je aan de school?  ...........................................................
(1=heel slecht, 10=heel goed) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

94. Helpen je ouders je met werk van school als je dat wilt
(bijvoorbeeld huiswerk of opdrachten)? .................................... ☐ (Bijna) nooit ☐ Weinig ☐ Soms ☐ Vaak

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

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

18. Achtergrondgegevens
97. Welke taal spreek je thuis het meest?

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

98. Deze vraag alleen beantwoorden als je tussen de middag overblijft.

Vind je het leuk als je tussen de middag op school
overblijft?

☐ Niet zo
☐ Gaat wel
☐ Ja

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