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Extra editie 

In de maanden februari - maart kregen alle ouders de kans om  een oordeel 

te geven over een aantal uitspraken over onze school. 

De bevraging werd geclusterd rond volgende 7 items: 

1. Schoolklimaat 

2. Schoolvisie 

3. Leerklimaat 

4. Leefklimaat 

5. Communicatie 

6. Veiligheid, infrastructuur en uitrusting 

7. Ouderraad 

 

Na elk item werd ook de mogelijkheid gegeven om bijkomende informatie te 

noteren. 

De bevraging werd afgesloten met ‘Ik geef de school een pluim voor…’ en 

‘De school kan nog werk maken van…’ 

Wie wou, kon ook zijn/haar naam noteren om ons de kans te geven om even-

tueel bijkomende uitleg en verduidelijking te vragen. 

Enkele algemene vaststellingen: 

• 104 van de 172 gezinnen vulden de bevraging in, dat is 60,47%. 

• 29 gezinnen deden dit op naam, 25 van deze gezinnen gaven bij min-

stens 1 item bijkomende informatie. 

• 48,1% heeft alleen kinderen in de lagere school, 30,8% alleen in de kleu-

terschool en 21,2% in de kleuterschool en in de lagere school. 

Hierna gaan we in op elk item afzonderlijk. 

 

Ook de kleuters van de derde kleuterklas en de leerlingen van de lagere 

school vulden een bevraging in.  

De vragen werden geclusterd rond volgende items : 

1. Hart 

2. Hoofd 

3. Lichaam 

4. Andere 

 

Op het einde van de bevraging mochten de leerlingen van de bovenbouw 

ons een rapportcijfer geven.  Benieuwd? … lees door tot het einde van de 

nieuwsbrief. 

WIJ KREGEN MOOIE RAPPORTEN! 

In dit nummer: 

►Ouders 2 

►Onderbouw 8 

►Bovenbouw 11 



1. SCHOOLKLIMAAT 

Enkele vaststellingen: 

• Alle kinderen voelen zich welkom op school en daar zijn we wel heel 

fier op! 

• Dat is ook zo voor bijna alle ouders. 

• Over het algemeen vinden ouders dat ze met hun vragen terecht 

kunnen op school. 

 

 helemaal 

eens 

meestal eens geen mening eerder oneens niet eens 

Ik voel me welkom op school. 82 18 1 3 0 

Mijn kind voelt zich welkom op 

school. 

83 21 0 0 0 

De ouders kunnen steeds terecht met 

hun vragen. 

61 38 2 3 0 

2. SCHOOLVISIE 
 helemaal 

eens 

meestal eens geen mening eerder oneens niet eens 

Ik vind de schoolbrochure voldoende 

duidelijk. 

66 35 3 0 0 

De school komt haar afspraken, zoals 

vermeld in het reglement en de af-

sprakenbrochure, na. 

67 32 4 1 0 

Het opvoedingsproject geeft weer 

waarvoor de school staat. 

62 35 7 0 0 

De identiteit van de school is voel-

baar. 

53 39 10 1 1 

Enkele vaststellingen: 

• Ze doen wat ze zeggen en ze zeggen wat ze doen,  

zo ervaren de meeste ouders onze visie. 

• Voor bijna 10% van de ouders is onze visie echter niet meteen voelbaar. 

 



3. LEERKLIMAAT 
 helemaal 

eens 

meestal eens geen mening/

niet van toe-

passing 

eerder oneens niet eens 

De leerkracht volgt de ontwikkeling 

van je kind goed op. 

47 54 2 1 0 

Ik krijg tijdig de nodige info over de 

ontwikkeling van mijn kind. 

39 57 4 3 1 

Als mijn kind ontwikkelings– of leer-

moeilijkheden heeft, wordt het gehol-

pen. 

32 23 44* 3 2 

Mijn kind krijgt voldoende kansen om 

zich te ontwikkelen. 

53 43 6 1 1 

Ik ben tevreden over wat mijn kind 

doet en leert op school. 

55 40 4 4 1 

De school heeft voldoende aandacht 

voor de kennisvakken: wiskunde, 

Nederlands, wereldoriëntatie. 

53 20 29* 2 0 

Muzische activiteiten komen vol-

doende aan bod. 

31 35 28* 9 1 

ICT en media worden voldoende ge-

integreerd aangeboden. 

29 39 32* 3 1 

De school heeft voldoende aandacht 

voor sport en beweging. 

45 43 6 9 1 

Sociale vaardigheden krijgen vol-

doende aandacht. 

47 42 7 6 2 

Aan leren leren wordt voldoende 

aandacht besteed. 

29 30 34* 8 3 

Enkele vaststellingen: 

• * Deze hoge scores zijn waarschijnlijk afkomstig 

van ouders van wie de kinderen zonder ontwik-

kelings– of leerproblemen door het schoolleven 

gaan en van ouders met  alleen kleutertjes in 

onze school. 

• 10% van de ouders vindt dat er te weinig sport 

en te weinig muzische activiteiten zijn.   

Muzische vakken (= meer dan muziek) en sport 

mogen, net zoals de andere vakken,  een be-

paald aantal uren op de lessenroosters inne-

men, bv. voor bewegingsopvoeding (= gym en 

zwemmen) is dat 2 lestijden per week.   

In onze school gaan de leerlingen vanaf het derde leerjaar 2 lestijden naar de Borre om te gymen, ver-

plaatsing inbegrepen.  Dat geldt ook voor het zwemmen, waardoor het de ene week twee lestijden gym 

is en de daaropvolgende week twee lestijden zwemmen. De kinderen van het eerste en tweede leerjaar 



blijven op school voor de gymles en krijgen daarom elke week 1 lestijd gym en om de veertien dagen 2 

lestijden zwemmen.  Voor sportdagen of voor extra beweging (tijdens de pauze) mag de school zelf initia-

tief nemen en beslissen. 

Muzische vakken (3 lestijden) worden in onze school samengevoegd met wereldoriëntatie, omdat de ver-

werking van wereldoriëntatie vaak ook op een muzische manier kan gebeuren.  Wij noemen het daarom 

WOMO (wereldoriëntatie en muzische opvoeding). 

• ICT en media zijn ook geen vakken in de basisschool, maar mediaopvoeding moet ertoe bijdragen dat 

kinderen op een behendige, zelfredzame en kritische manier kunnen participeren aan de complexe, ver-

anderende wereld waarin ze leven.  Om dat te kunnen moeten de kinderen kennis, vaardigheden en atti-

tudes ontwikkelen op het vlak van drie basiscompetenties: mediageletterdheid, mediawijsheid en techni-

sche en instrumentele vaardigheden.  

Media is veel meer dan ICT en media komt in vele activiteiten en vakken aan bod. 

• 10% van de ouders vinden dat er te weinig aandacht is voor sociale vaardigheden en leren leren. 

Ook sociale vaardigheden is geen vak apart, maar loopt als een rode draad door het schoolleven.  Dat 

begint met afspraken maken en naleven, gaat verder  met omgaan met gevoelens (vanaf de instapper-

tjes), omgaan met elkaar, kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand, in groep kunnen werken, kritisch, 

maar ook weerbaar kunnen zijn…  

In de godsdienstmethode ‘Sterren aan de hemel’ komt dit heel sterk naar voor als de kinderen het heb-

ben over de giraf en de jakhals. 

Leren leren is meer dan leren studeren. Leren is informatie (kennis) verwerven, deze informatie kunnen toe-

passen (vaardigheden) en een goede houding en motivatie (attitude) aannemen. 

4. LEEFKLIMAAT 
 helemaal 

eens 

meestal eens geen mening eerder oneens niet eens 

Mijn kind gaat graag naar school. 63 36 1 3 1 

Mijn kind wordt aangemoedigd om 

zijn talenten te ontwikkelen. 

44 36 16 7 1 

Er is wederzijds respect tussen de vol-

wassenen en de kinderen. 

59 40 5 0 0 

De school besteedt aandacht aan 

een respectvolle omgang met ieder-

een. 

63 33 5 3 0 

Ik kan me vinden in de wijze van be-

lonen en straffen. 

36 30 32 5 1 

De school heeft aandacht voor pest-

gedrag. 

39 30 26 9 0 

Enkele vaststellingen: 

• Een kleine 8% van de ouders zou graag zien dat we de kinderen nog meer aanmoedigen om hun talen-

ten te ontwikkelen  en  een goede 8% van de ouders vindt dat we nog meer aandacht moeten hebben 

voor pestgedrag.     

We zetten al stappen in het werken rond meervoudige intelligentie, maar we weten dat hier nog kansen 

liggen. 

Pesten volledig uit de school bannen is onze doelstelling, maar we zijn nuchter genoeg om te beseffen 



dat dit misschien een utopie is omdat: 

◊ Pesten  ongezien gebeurt, zowel op 

school als op de weg naar school. 

◊ Kinderen en/of ouders niet altijd, of op 

tijd, aangeven dat er gepest wordt. 

◊ De grens tussen pesten en plagen  niet 

altijd makkelijk te trekken is. 

5. COMMUNICATIE 
 helemaal 

eens 

meestal eens geen mening eerder oneens niet eens 

De directeur is bereikbaar en gemak-

kelijk aanspreekbaar. 

72 27 3 2 0 

De leerkrachten staan open voor vra-

gen en bedenkingen van ouders. 

62 34 5 2 1 

De directeur staat open voor vragen 

en bedenkingen van ouders. 

56 28 12 6 2 

De leerkrachten zijn bereikbaar en 

gemakkelijk aanspreekbaar. 

66 34 0 4 0 

Ik krijg voldoende informatie over het 

reilen en zeilen van de school: websi-

te, nieuwsbrief, schoolkrant... 

78 23 0 2 1 

Er zijn voldoende oudercontacten. 64 26 5 8 1 

De oudercontacten zijn goed geor-

ganiseerd. 

72 28 2 2 0 

Ik word voldoende geïnformeerd 

over het functioneren van mijn kind. 

50 39 9 6 0 

De website is een goede informatie-

bron. 

50 45 6 3 0 

Ik ben tevreden over de samenwer-

king met het CLB. 

18 12 69* 4 1 

Enkele vaststellingen: 

• * Dit hoge aantal is te verklaren doordat lang niet iedereen al be-

roep moest doen op het CLB. 

• Een kleine 8% van de ouders geeft aan dat de directeur niet 

open staat voor vragen of bedenkingen van ouders, iets meer 

dan 8% van de ouders geeft aan dat de drie geplande ouder-

contacten onvoldoende zijn. 



6. VEILIGHEID, INFRASTRUCTUUR EN UITRUSTING 
 helemaal 

eens 

meestal eens geen mening eerder oneens niet eens 

De school neemt voldoende initiatief 

om de school veilig te maken en te 

houden. 

51 48 4 1 0 

De speelplaats en –weide bieden 

voldoende speelmogelijkheden. 

37 39 3 23 2 

De klassen zijn aangenaam en kind-

vriendelijk. 

36 55 4 9 0 

Er zijn voldoende toiletten. 58 33 12 1 0 

De toiletten zijn hygiënisch 35 45 19 5 0 

De schoolomgeving is verkeersveilig. 26 59 3 13 3 

Enkele vaststellingen: 

• 24% van de ouders vindt dat de speelplaats en –weide on-

voldoende speelmogelijkheden bieden.  We beseffen dat 

we hier nog oplossingen moeten zoeken hoe dit nog beter 

kan.   

We hebben daar al wat initiatieven rond genomen: middag-

activiteiten in de gymzaal, gebruik van de fietsjes voor de 

kleuters, speelplaatskoffers, schilderwerken op de speel-

plaats…  

Van zodra het grasplein droog genoeg is om te gebruiken, 

gaan de kinderen op het gras spelen.  Zo lang het te nat is, is dat geen optie omdat het gras dan kapot 

gespeeld wordt en we bijgevolg een hele tijd op een grasplein zonder gras zouden moeten spelen. 

Ook hebben we al nagegaan of we de verharding nog konden uitbreiden, maar dit is niet mogelijk om-

dat het verharde deel nu al tot aan de grens van de bouwzone komt.  De uitbreiding kan er wel komen 

als de containerklassen daar weg kunnen en deze klassen elders ondergebracht zullen worden. Meer info 

zal u lezen in de nieuwsbrief ‘Infrastructuur’. 

• Een kleine 9% vindt dat de klassen aangenamer en kindvriendelijker ingericht kunnen worden. Ook hier 

verwijzen we naar de nieuwsbrief infrastructuur, waar de plannen voor de komende jaren voorgesteld 

worden.  Toch willen we hier al meegeven dat we in deze heel afhankelijk zijn van de subsidie en de re-

gelgeving van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). 

• Meer dan 15% vindt de schoolomgeving niet veilig.  Zorgen voor een verkeersveilige schoolomgeving is 

een bevoegdheid van het gemeentebestuur; de school is in deze alleen vragende partij. Wat de ge-

meenteraad beslist heeft in verband met het verkeer in de Bergstraat, heb je zeker al kunnen lezen in de 

media of in het verslag van de gemeenteraad. 



7. DE OUDERRAAD 
 helemaal 

eens 

meestal eens geen mening eerder oneens niet eens 

Ik weet waarover ik de ouderraad 

kan contacteren. 

24 29 33 16 2 

Ik weet hoe ik de ouderraad kan 

contacteren. 

41 32 20 8 3 

De ouderraad is zichtbaar in de 

schoolwerking. 

27 39 25 13 0 

Ik krijg voldoende informatie over de 

werking en de activiteiten van de 

schoolraad. 

28 37 20 18 1 

Ik ben tevreden over de activiteiten 

die de ouderraad organiseert. 

29 41 26 5 3 

Enkele vaststellingen: 

• Meer dan 17% van de ouders weet niet waarover ze de ouderraad kun-

nen contacteren, een 10% weet niet hoe. 

• Opvallende cijfers  bij ‘geen mening’, tussen 20 en 30%. 

• De werking van de schoolraad is door 18% van de ouders niet gekend. 

• Het overgrote deel van de ouders is tevreden over de activiteiten die de 

ouderraad organiseert. 

CONCLUSIE 

• Wij kregen van jullie een goed rapport, een heel goed rapport.  

We zijn jullie daar heel erg dankbaar voor en het is voor ons de beste stimulans om elke dag opnieuw het 

beste van onszelf te geven.   

• We konden dit goede rapport alleen krijgen dank zij de kinderen, die mee met ons op weg gaan, en dank 

zij  alle ouders die ons vertrouwen geven om met hun kinderen te werken, te leren, te spelen, te groeien. 

• 62 ouders gaven ons één of meerdere pluimen… dankjewel. Die pluimen laten ons vliegen. 

• 50 verbeterpunten werden doorgegeven,  het ene al meer realistisch dan het andere, maar allemaal de 

moeite om ze te bekijken en te beoordelen op hun haalbaarheid.   

Met een aantal punten gaan we zeker aan de slag kunnen.  Nee, nog niet morgen, maar misschien wel al 

overmorgen. 

• Zit je nog met vragen, heb je suggesties, aar-

zel dan niet om ze mee te delen en wacht 

niet tot de volgende tevredenheidsmeting.   

‘Samen’ kunnen we streven naar beter voor 

de kinderen. 

 



Vooraf… 

• De bevraging voor deze groep werd eenvoudig gehouden;  een uitspraak kon beoordeeld worden met 

ja of met neen. 

• Jongens en meisjes vulden apart  en per leerjaar in, dit om een meer nauwkeurige analyse te kunnen ma-

ken.  In dit document worden de globale resultaten weergegeven. 

• 114 kinderen vulden de vragenlijsten in, alle vragen werden telkens ingevuld. 

1. HART 
 ja neen 

Ik voel me goed in de klas 112 2 

Er zorgt iemand voor mij als ik val of ziek ben 110 4 

Ik heb vriendjes/vriendinnetjes in de klas 113 1 

Ik word wel eens gepest op school 63 51 

Ik vind mijn juf/meester leuk 114 0 

De juf/meester geeft me complimenten als ik iets goed doe 107 7 

Mijn juf/meester helpt me als ik het moeilijk heb 112 2 

Ik vind de andere juffen en meesters op school tof 111 3 

Ik vind mijn juf/meester luistert goed naar mij 110 4 

Enkele vaststellingen: 

• Zeer hoog tevredenheidspercentage, uitgezonderd de vraag over pes-

ten. 

• Mogelijke verklaringen voor de lage tevredenheidsscore: 

♦ De formulering van de vraag met ‘wel eens’. 

♦ De kleuters en jonge leerlingen kunnen nog niet echt het onder-

scheid maken tussen ‘plagen’ en ‘pesten’. 

♦ Weinig nuances mogelijk in de antwoorden. 

♦ Een moeilijke vraag: ‘ja’ antwoorden is, in tegenstelling tot de andere vragen, hier negatief. 

2. HOOFD 
 ja neen 

Als ik iets niet weet, kan ik het aan de juf/meester vragen 114 0 

Ik krijg taken die niet te moeilijk zijn voor mij 105 9 

Ik kan mijn taken alleen maken 108 6 

Ik vind dat ik veel leer in de klas 113 1 

Ik verveel me soms in de klas 49 65 



Enkele vaststellingen: 

• Alle vragen  scoren heel hoog, behalve de vraag over ‘verveling’. 

• Mogelijke verklaringen: 

♦ Sommigen vervelen zich echt. 

♦ ‘Vervelen’ wordt gelinkt aan ‘ik doe dit niet graag’. 

♦ Sommigen willen graag uitdagingen. 

♦ Kinderen hebben het recht om zich te vervelen, verveling kan ook 

leiden tot nieuwe activiteiten. 

♦ Ook hier is ‘ja’ een negatief antwoord, in tegenstelling tot de ande-

re vragen. 

3. HANDEN EN VOETEN 
 ja neen 

Ik vind knutselen in de klas leuk 110 4 

Ik vind het fijn als we zingen of muziek maken 111 3 

Ik turn en sport graag op school 110 4 

4. ANDERE 
 ja neen 

Ik vind het leuk om op de speelplaats te spelen 113 1 

Ik vind het fijn om in de klas of in de refter te eten 107 7 

Ik krijg voldoende tijd om rustig te eten 103 11 

Ik vind de toiletten proper 83 31 

Ik vind het klaslokaal leuk 114 0 

Ik vind het warm genoeg in de klas 114 0 

Enkele vaststellingen: 

• Alle items scoren heel hoog, behalve  de vraag over de toiletten. 

• 1 op de 10 kinderen zou graag wat meer tijd hebben om te eten. 



• Meer dan 25% van de kinderen vindt, ondanks de vernieuwingen, de toiletten niet proper;  

♦ De jongens scoren hier merkelijk hoger dan de meisjes, niet 

zichtbaar in deze analyse. 

♦ Mogelijke oorzaken dienen nagegaan te worden. 

• We kregen een heel mooi rapport van de kleuters van K3 en van de leerlingen van de onderbouw; we 

durven zeggen dat alle kinderen gelukkig zijn op onze school. 

• Enkele items moeten verder geanalyseerd worden  om deze te kunnen verbeteren, van de andere moe-

ten we trachten om deze grote tevredenheid te bewaren. 

 

CONCLUSIE 



1. HART 
 ja meestal  

wel 

ik weet 

het niet 

meestal 

niet 

neen 

Ik kom graag naar school 27 42 6 8 1 

Ik vind het leuk op onze school 41 37 1 2 2 

Ik voel me goed in de klas 48 29 5 1 0 

Ik zit in een klas met toffe vrienden 70 10 4 0 0 

Ik speel met vrienden uit mijn klas op de speelplaats * 60 22 1 1 0 

Ik speel ook met vrienden uit andere klassen 7 5 0 44 26 

Ik heb voldoende vrienden  op school 74 4 4 0 1 

Ik vind mijn meester/juf lief en leuk 54 25 3 0 1 

De juf/meester ziet het of zegt het als ik goed mijn best 

doe. 

31 37 12 4 0 

De meester/juf luistert echt naar mij als ik wat zeg 56 15 12 0 0 

Mijn meester/juf helpt me als ik het moeilijk heb 53 26 3 1 1 

Ik word gepest door leerlingen van mijn klas ** 1 2 0 18 62 

Ik word gepest door leerlingen van andere klassen ** 0 5 2 13 66 

De meester/juf zorgt ervoor dat plaaggeesten/

pestkoppen ophouden als ze mij vervelen. 

35 21 20 6 2 

Er wordt genoeg gedaan op school om pesten te stoppen 45 23 6 5 4 

Ik vind de andere meesters/juffen op school tof 38 30 11 3 0 

Er wordt goed voor mij gezorgd als ik val of ziek ben 51 20 9 3 1 

Ik weet wie de directeur van de school is 81 0 0 0 2 

De directeur luistert naar mij als ik iets te vertellen heb 43 15 26 0 0 

Ik voel me eenzaam op school *** 0 6 1 14 61 

Ik versta de regels en de afspraken in de klas 61 19 3 0 1 

Ik versta de regels en de afspraken in de school 67 14 0 2 1 

Ik mag mijn eigen ideeën voorstellen in de klas 29 38 12 5 0 

Vooraf… 

• De bevraging werd ingevuld door 86 leerlingen, niet alle vragen werden door 

iedereen ingevuld. 

• De bevraging werd door jongens en meisjes apart  en per leerjaar ingevuld, 

dit om een meer nauwkeurige analyse te kunnen maken.  In dit document 

worden de globale resultaten weergegeven. 



Enkele vaststellingen: 

• Alle vragen scoren een hoog percentage ‘ja’ en ‘meestal wel’,  behalve: 

♦ *Ik  speel met vrienden uit andere klassen: 81% geeft aan dat ze meestal met vrienden van de ei-

gen klas spelen.  Wij moedigen dit ook aan om met leeftijdsgenoten te spelen. 

♦ ** Ik word gepest door leerlingen uit mijn klas (een goede 3% van de leerlingen) en door leerlingen 

van andere klassen (een kleine 6%).   

Meer dan 90% geeft aan dat hij/zij niet gepest wordt, noch door klasgenoten, noch door andere 

kinderen van de school.  We kunnen en willen niet anders dan streven naar 100%. 

♦ *** Ik voel me eenzaam op school: 87% geeft aan dat dit niet het geval is, gelukkig maar. 

• Ongeveer 1 kind op 10 geeft aan dat er nog meer kan gedaan worden om pesten te voorkomen of te 

stoppen. 

• Meer dan 90% van de leerlingen weet wat van hem/haar verwacht wordt, zowel in de klas als in de 

school. 

• Meer dan 90% vindt hun juf/meester lief en leuk en vindt dat ze ook goed geholpen worden door hen. 

• Bijna 80% vindt dat ze eigen ideeën mogen voorstellen. 

• De directeur is door bijna iedereen gekend. 

• 30% geeft aan niet te weten of de directeur zal luisteren als hij/zij iets te vertellen heeft.  We gaan er hier 

vanuit dat deze leerlingen weinig of niets kwamen vragen of vertellen. 



 

2.  HOOFD 
 ja meestal  

wel 

ik weet 

het niet 

meestal 

niet 

neen 

Ik vind dat ik veel leer op school 54 24 3 3 0 

Mijn meester/juf legt goed uit wat ik moet doen in de klas 47 35 2 0 0 

Ik mag de meester/juf een tweede keer om uitleg vragen 47 25 9 3 0 

Ik vind rekenen leuk 33 33 6 9 3 

Ik vind taal leuk 19 41 9 11 2 

Ik vind WO leuk 25 39 9 5 4 

Ik doe graag hoeken– en contractwerk 39 20 5 15 4 

Ik werk graag met klasgenoten aan een taak 55 19 5 4 0 

Ik werk graag alleen aan een taak 15 21 14 21 13 

Ik krijg genoeg tijd om mijn taken af te werken 50 29 2 3 0 

Ik krijg niet te veel taken in de klas 35 21 14 8 5 

Ik krijg taken die niet te moeilijk zijn voor mij 42 27 4 7 4 

Ik ben tevreden over de hoeveelheid huiswerk die ik krijg 40 25 8 7 3 

Ik kan mijn huiswerk alleen maken 40 34 4 6 0 

Ik begrijp alles wat op mijn rapport staat 59 21 0 3 1 

Ik vind mijn agenda duidelijk 65 14 3 2 0 

Ik vind dat we voldoende op de computer werken 26 17 9 16 16 

Ik verveel mij in de klas 2 8 9 35 30 

Enkele vaststellingen: 

• 9 van de 10 kinderen vindt dat ze veel op school leren 

• Minstens 70% van de leerlingen doet de verschillende vakken graag 

tot heel graag. 

• Vakken niet graag doen zou o.a. kunnen samenhangen met andere 

talenten, andere sterke kanten. 

• Bijna iedereen vindt dat de juf/meester goede uitleg geeft. 

• Een grote groep  leerlingen werkt graag samen met anderen aan een taak, slechts 5% zegt dit niet graag 

te doen.  Dit hangt samen met de bijna 40% van de kinderen die liever niet alleen aan een taak werken en 

de 22% die liever geen hoeken– en contractwerk doet; dit is vaak ook individueel.  Oorzaken hiervan zou-

den nog verder bevraagd kunnen worden. 

• Bijna 80% vindt de hoeveelheid huiswerk OK en bijna 9 op de 10 leerlingen geven aan dat ze dit alleen 

kunnen maken. 

• Bijna 4 op de 10 leerlingen zouden  graag nog meer op de computer werken, een goede 10% geeft aan 

dat hij/zij zich soms verveelt in de klas.  Ook dit kan nog verder bevraagd worden. 



3.  LICHAAM 
 ja meestal  

wel 

ik weet 

het niet 

meestal 

niet 

neen 

Ik vind knutsel– en tekenactiviteiten leuk 71 10 1 1 1 

Ik vind muzieklessen leuk 51 16 5 6 4 

Ik turn/sport graag op school 68 12 1 3 0 

Ik vind zwemlessen leuk 46 29 3 4 2 

Ik vind voordragen of toneel spelen leuk 44 20 6 7 5 

Ik dans graag 35 9 11 10 18 

Ik vind het fijn als ik de meester/juf mag helpen 54 14 10 4 2 

Ik maak voldoende uitstappen met de klas 37 27 8 8 4 

Ik vind de openluchtklassen leuk 74 8 1 0 1 

Ik vind dat we voldoende naar toneel/film gaan 25 18 13 12 15 

Enkele vaststellingen: 

• Heel hoge tot hoge positieve scores, tot 95%. 

• De knallers zijn de items over de teken- en knutselactiviteiten en over de openluchtklassen. 

• Uitzondering is ‘Ik dans graag’, waar 1 op de 3 leerlingen aangeeft dit niet graag te doen; bijna 3 keer 

meer jongens dan meisjes. 

• 14% van de leerlingen geeft aan dat ze graag meer op uitstap zouden gaan: 

♦ Omdat ze graag op uitstap gaan?  

♦ Omdat ze de uitstappen boeiend vinden? 

♦ Of beide?   

• Eenzelfde aantal leerlingen zou graag meer naar film en toneel gaan. 

 



4.  ALLERLEI 
 ja meestal  

wel 

ik weet 

het niet 

meestal 

niet 

neen 

Ik vind dat onze school een veilige school is 61 15 7 0 1 

Ik vind dat onze school er netjes uit ziet 26 41 10 6 0 

Ik vind mijn klas gezellig 56 19 4 4 1 

Ik vind het voldoende warm in de klassen 58 19 4 3 0 

Ik vind de speelplaats leuk en gezellig 40 26 11 6 1 

Ik vind de speelweide en de zandbak leuk 49 19 7 7 2 

Ik vind dat er genoeg spelmateriaal is op de speelplaats 28 14 13 12 17 

Ik vind het fijn om ’s middags op school te blijven 62 11 6 3 2 

Ik vind de refters aangenaam om ‘s middags te eten 19 9 25 15 16 

Ik vind het aangenaam om ‘s middags in de klas te eten 63 13 3 1 3 

Ik krijg voldoende tijd om te eten 63 10 5 6 0 

Ik kan op school gezonde drankjes drinken 45 16 10 5 7 

Ik vind de toiletten proper 34 33 8 3 6 

Ik kan rustig naar toilet gaan, zonder dat iemand mij stoort 48 20 4 6 4 

Ik vind het leuk in de voor– en naschoolse opvang 39 16 21 5 3 

Als ik kon kiezen, zou ik deze school kiezen 52 16 15 0 1 

Enkele vaststellingen: 

• Bijna 80% van de leerlingen vindt dat onze 

school er netjes uit ziet en 9 van de 10 leer-

lingen vinden de school veilig. 

• Voor de klassen krijgen we een gelijkaardige 

score, ook voor de speelplaats en de speel-

weide. 

• Er is een grote vraag naar meer spelmateriaal, ongeveer 1 op de 3 kinderen geeft dit aan. 

• Kinderen eten liever in de klas dan in de refter, 30% van de leerlingen geeft hier geen beoordeling.  De 

reden hiervan kan te vinden zijn in de kleinschaligheid in de klas, met klasgenoten, de gezelligheid en de 

rust;  ook omdat er andere dingen kunnen in de klas dan in de refter bv. naar het jeugdjournaal kijken, 

naar muziek luisteren, een spel kunnen spelen na het eten …  

• 14% van de kinderen vindt dat we nog meer gezonde drankjes kunnen aanbieden. 

• 10% van de leerlingen heeft opmerkingen over de toiletten, een sterk verbeterde score tegenover de vori-

ge bevraging; dat heeft alles te maken met de grondige vernieuwing. 

• Het overgrote deel van de leerlingen vindt de opvang leuk, 1 op de 10 vindt het minder leuk om in de op-

vang te blijven. 

• Slechts 1 leerling zou onze school zelf niet kiezen als hij/zij te kiezen had. 



ONZE RAPPORTCIJFERS OP 10 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

5 27 35 9 1 3 0 0 1 0 

Enkele vaststellingen: 

• Voor 80 leerlingen zijn we geslaagd, 1 leerling gaf ons een onvoldoende; hopelijk laat hij/zij ons toe tot de 

tweede zit. 

♦ Van bijna 40% krijgen we de grootste onderscheiding, met felicitaties van de jury (9 op 10 of 

meer). 

♦ Van meer dan 42% krijgen we grote onderscheiding 

(minstens 8 op 10). 

♦ 11% geeft ons onderscheiding (minstens 7 op 10). 

♦ van 5% krijgen we voldoende (meer dan 5 op 10). 

• We zijn ongelooflijk trots op dit rapport! 

 


