
Vragenlijst leerlingen     groepen 7 en 8    Naam:     
 
Over school 

1. Hoe vind je het op school? 
0 heel leuk  0 leuk  0 gaat wel 0 niet zo leuk    0 helemaal niet leuk 
 
2. Hoeveel contact heb je met je klasgenoten? 
0 heel veel  0 veel  0 een beetje 0 weinig 
 
3. Hebben jullie een leuke klas? 
0 altijd  0 vaak  0 soms  0 nooit 
 
4. Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan? 
0 altijd  0 vaak  0 soms  0 nooit 
 
5. Heb je het gevoel dat mensen op school het fijn vinden dat jij er bent? 
0 altijd  0 vaak  0 soms  0 nooit 
 

 
Veilig voelen op school 

6. Hoe veilig voel je je op of rond school? 
0 heel erg onveilig 0 onveilig  0 niet onveilig,niet veilig  0 veilig  0 heel veilig 
 
7. Zijn er plekken op school of rond school waar je je wel eens niet veilig voelt? 

        0 nee, ik voel me overal op school veilig  0 ja, op sommige plekken  0 weet ik niet 
 

8. Op welke plekken voel je je wel eens niet veilig 
        0 in de klas  0 op de gangen  0 bij de toiletten  0 in de gymzaal  
        0 bij  de fietsenstalling/fietsenrekken     0 rondom school  0 op een andere plek 
 
 
Gepest worden en vervelende dingen [zelf  meemaken] 

9. Word je [weleens] gepest op school? 
       0 elke dag   0 elke week, maar niet elke dag  0 soms, maar niet elke week  

0 bijna nooit  0 nee, helemaal nooit, ga verder naar vraag 11. 
 

10. Op welke manier word je gepest op school 
        0 persoonlijk [bijv. mondeling of aanraken]  0 via briefjes  0 via telefoongesprekken  
        0 via Berichten of plaatjes op internet of telefoon [bijv. Whatsapp, Facebook of e-mail]  
        0 op een andere manier…………………………………………………………………………………………. 
 

11. Word je wel eens uitgescholden door kinderen op school? 
        0 elke dag  0 elke week , maar niet elke dag  0 soms, maar niet elke week  
        0 bijna nooit 0 nee, helemaal nooit 
 



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

0 elke dag  0 elke week , maar niet elke dag  0 soms, maar niet elke week  

0 bijna nooit 0 nee, helemaal nooit 

 

13. Worden er wel eens spullen van jou op school gestolen? 

0 elke dag  0 elke week , maar niet elke dag  0 soms, maar niet elke week  

0 bijna nooit 0 nee, helemaal nooit 

 

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

0 elke dag  0 elke week , maar niet elke dag  0 soms, maar niet elke week  

0 bijna nooit 0 nee, helemaal nooit 

 

15. Ben je wel eens bang voor andere kinderen op school? 

0 elke dag  0 elke week , maar niet elke dag  0 soms, maar niet elke week  

0 bijna nooit 0 nee, helemaal nooit 

 

16. Doen kinderen op school je wel eens expres pijn [bijv. schoppen, slaan] ? 

0 elke dag  0 elke week , maar niet elke dag  0 soms, maar niet elke week  

0 bijna nooit 0 nee, helemaal nooit 

 

De lessen op school 
17. Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 

        0 helemaal niet   0 niet   0 erg   0 heel erg  0 weet ik niet 
 

18. Vind je de regels op school duidelijk? 
        0 helemaal niet   0 niet   0 erg   0 heel erg  0 weet ik niet 
 

19. Ben je tervreden over de uitleg van je juf of meester? 
        0 helemaal niet   0 niet   0 erg   0 heel erg  0 weet ik niet 
 

20. Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet? 
       0  helemaal niet   0 niet   0 erg   0 heel erg  0 weet ik niet 
 

21. Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 
        0 helemaal niet   0 niet   0 erg   0 heel erg  0 weet ik niet 
 
Rapportcijfer 

22. Welk rapportcijfer geef je de school? 
         ………………. (tussen de 1 en de 10)           0 weet ik niet                                                                                                                           
       

        


