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Inleiding
In dit rapport worden de resultaten beschreven van de peiling die we onlangs op uw school
hebben afgenomen.
Scholen met Succes is marktleider op het gebied van tevredenheidspeilingen en marktonderzoek
voor scholen. Met ruim 1.700 scholen hebben wij de grootste actuele landelijke benchmark. De
benchmark wordt toegepast bij het gebruik van vragen uit de standaardlijst of uit de
vragenbibliotheek van de Vragenplanner. Bij het gebruik van eigen vragen is de benchmark
beperkt of afwezig.
Onze rapportages staan bekend om hun duidelijke taal en heldere analyses. Mocht er bij u toch
onduidelijkheid bestaan over de resultaten schroom dan niet om contact met ons te zoeken.
Van Tevredenheid naar Succes
Het meten van de tevredenheid en het doen van gericht marktonderzoek is een belangrijke stap
op weg naar succes voor uw school. De volgende stap is het adequaat omgaan met de resultaten
van de peiling. Wij delen graag onze expertise op dit gebied met u.

Wij wensen u veel succes met de verwerking en implementatie van uw onderzoeksresultaten.
Scholen met Succes
Haarlem, 20 juni 2021
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Samenvatting
Achtergrondgegevens
Eerder dit jaar heeft Michaëlschool deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.
Van onze school hebben 94 leerlingen de vragenlijst ingevuld.
Rapportcijfer
In onderstaande tabel staat het gemiddelde rapportcijfer wat leerlingen aan de school geven.

Michaëlschool

8,5

KPOA scholen

8,1

Alle scholen

8,1

KPOA vragen
96% van de leerlingen kent de klassenregels goed.
De lessen levensbeschouwing of godsdienst worden gewaardeerd met een 7,1 (KPOA gemiddelde is
een 6,5).
Veiligheid
85% van de leerlingen voelt zich veilig op of rond school.
19% van de leerlingen geeft aan wel eens gepest te worden.
Op school
Leerlingen geven de tevredenheid over wat ze leren een 9,1. Op andere KPOA scholen is dit gemiddeld
een 8,5.
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Tevreden over wat je leert

9,1

8,5

8,8

Juf/meester helpt indien nodig

9,1

8,8

8,8

Duidelijkheid schoolregels

8,8

8,5

8,5

Uitleg van de juf/meester

8,8

8,8

8,8

Leuk op school

7,8

7,5

7,5

Leuke klas

7,3

7,3

7,3
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Resultaten
Op de volgende pagina’s vindt u de legenda en de resultaten van de enquête weergegeven per
vraag en rubriek.
Per vraag worden de resultaten in twee vormen weergegeven:

1. Percentages

In bovenstaand voorbeeld leest u van links naar rechts achtereenvolgens:
 Het vraagnummer.
 Het onderwerp.
 De antwoordmogelijkheden (onder elkaar).
 Achter 'Niets ingevuld' staat het aantal personen dat de vraag niet beantwoord heeft.
 Per antwoordmogelijkheid het aantal verkregen antwoorden bij 'Michaëlschool'.
 Per antwoordmogelijkheid het percentage verkregen antwoorden bij
'Micha&amp;#235;lschool'.
 Per antwoordmogelijkheid het percentage verkregen antwoorden bij 'KPOA scholen'.
 Grafische weergave van het aantal antwoorden met behulp van een staafdiagram.
 De oranje balken verwijzen naar 'Michaëlschool'.
 De blauwe balken verwijzen naar ‘KPOA scholen'.
 Door afrondingsverschillen kunnen de percentages afwijken van 100%.

2. Scores

Vergelijking van gemiddelde scores:
 Bij de vergelijking van gemiddelden op de volgende pagina's wordt de gemiddelde waarde
van de antwoorden op een vraag weergegeven op een schaal van 1 tot en met 4.
 De waarde van de referentiegroep KPOA scholen wordt extra aangegeven door een verticale
lijn.
 De gemiddelde waardes worden weergegeven met behulp van een donker blokje. De
spreiding (uitgedrukt in standaarddeviaties) wordt weergegeven met een lichtere kleur links en
rechts van het donkere blokje.
Er geldt: hoe meer de antwoorden van de respondenten op een vraag van elkaar verschillen, des
te groter de spreiding (de balk wordt langer). Als alle respondenten hetzelfde antwoord kiezen
(d.w.z. men is het helemaal met elkaar eens) dan is de spreiding 0 en wordt er geen horizontale
balk afgedrukt. In de rechtermarge staan de gemiddelde waarde en het aantal respondenten
voor die vraag.
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Rubriek Algemeen percentages
1. Hoe goed ken je de Klassenregels?

2. Hoe leuk vind je levensbeschouwing of godsdienst?

Rubriek Algemeen scores
1. Hoe goed ken je de Klassenregels?

2. Hoe leuk vind je levensbeschouwing of godsdienst?
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Opmerkingen
Heb je tips voor de school in coronatijd?
ja dat alen klasen mond kapje dragen voor de veilig heid
--je moet beter leten op blokjes
--nee
--online les en van de les soms een spelletjes maken .
--geen tips
--geef nooit op en blijf sterk okal in deze tijd doe goed je best !
--nee
--je moet je handen beter met zeep wazen.
--ja ik miste de school
--meer leuk ding en doen
--nee
--Nee ik niet egt. ik vind dat jullie allemaal heel goed doen en aan de regels houden en de kinderen
ook.
--geen tips
--nee geen tip
--nee
--ik vind dat mondkapje in de gang niet hoeft maar wel 1,5 meter afstand wel moet
--ja met weer met spoortzoekers keien buiten spellen en geen mond kap en in arparten groepjes
met uit leg enals we tijd over haaltiets leuk doen met de juf en en op woensdag thuis leg en
--mondkapjes weg
--nee
--breng me naar een andere school snel graag :D
--ik heb geen tips
--mondkapje
--nee ik heb geen tips
--nee
--wat strenger zijn met mond kapjes
---
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meer spelen spelen en ik vind het soms wel leuk dat we kei hard werken maar waar krijgen wij
geen geld de kinderen we moeten tog ook werken en juf meester ook
--nee geen tips ik vind dat ze het allemaal heel goed hebben geregeld voor de lessen toen we thuis
zaten.
en ok toen we weer naar school mochten waren er soms kinderen die thuis zaten vanwege corona
maar de juf heeft er heel goed voor gezorgd
dat alle kinderen die thuis zaten gewoon konden meedoen. en niet dat ze een les hoefde te
missen en dat ze gingen achterlopen.
en ze hebben gewoon goeie schema's gemaakt zodat we wisten wat we moesten doen.
en ze hebben niet van die onduidelijke schema's gemaakt waar we niks van snapte.
Justin Jacobse
--nee
--Iets minder contact hebben. Dus 2 keer is genoeg.
--nee alles is goed geregeld en er is goed hulp als het nodig is als je het niet weet
--nee
--nee, niet echt.
--nee
--nee, eigenlijk niet. Ik vind dat het wel goed gaat, met de corona regels.
--nee soms het vervelend voor die kleine stukje een mondkapje op
--1 alles op 1 plek gooien
2 duidelijker zijn
3
--nee, ze doen het goed de juffen en meesters
--idk de mond kapjes kwijt
--nee
--nee
--nee niet echt
--niet echt de school is een fine school
--geen mond kapje in de gang als je astma hebt.
--ja, niet meer werken via computers.
--nee
--nee
--jaa
--nee
--13
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gewoon naar school gaan
--we moeten mondkapjes op in de klas
--meer bellen met de leerlingen om te kijken of het wel goed gaat met leren.
--ik weet niet
--weet ik niet
--eigenlijk hep ik geen tips
--nee
--testen 5 keer per 2 weken.
--thuis blijven tijdens corona.
--meer handen wassen
--nee
--geen motkapjes voor onder de 12jaar
--nee
--nee
--nee
--nee
--ander meter afstand
--weet ik niet
--ik vind dat als weer als vroeger moet zijn
--ander halve meter voor mester en juf
--nee
--Heb je tops voor de school over de coronatijd?
de jufen en me vriendin fay
--je doet de les goed
--weet ik niet.
--het was leuk om in de online les te zitten met jullie
--dat Julie het goet doen
--blijf slim : leer soms thuis doe iets waar je blij van word
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--nee
--de uit legen geven julie goet
--nee niet veel
--reken les gefen
--dat de juffe en meesters het goed doen dijdens corona
--Ik vind dat de juffen het super super super goed doen op school.
--jullie doen het goed in coronatijd
--nee geen top
--nee
--ik vind dat de juf en meester goed online les goed gaf
--met thuis les en met de spoor zoekers buiten spellen af staant houden
--niets
--ja mond masker in de gang , afstand
--nee ik ben een kind
--ik heb geen tops
--1 meeter 50 houden
--alles
--het werk wan ze hebben op gestuurd en de tijd voor het beeld bellen.en de service.
--nee
--nee
--het ging goed
--nee
--ja ze hebben het heel goed geregeld met schema's wat ik hier voor eigenlijk ok al zei.
ze hebben het goed uitgelegd via de computer.
en leuke en grappige filmpjes gemaakt.
en soms kwamen we er niet in of lukte het niet via teams maar daar hadden jullie altijd wel een
oplossing voor.
en als we hulp nodig hadden dat we jullie altijd konden bereiken.
en we hoefde nooit een uur te wachten voor dat we antwoord.
we kregen meestal eigenlijk gelijk al antwoord en we konden gewoon door. en als we uitleg nodig
hadden kregen we die ook
--nee
--15
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Het is een leuke school
--ik vindt het goed van jullie dat jullie er zo mee omgaan ondanks deze moeilijke tijd. Ook vindt ik
echt goed van jullie !!! duimpje omhoog voor jullie
--ja het allemaal heel erg goed geregeld en goed als je een vraag hebt kan je dat gewoon vragen
en er is heel erg veel hulp als dat nodig is
--Ik vind dat jullie er heel erg goed mee omgaan ondanks dat het nog steeds moeilijk is. Met corona
--dat er goed regels zijn
--ja, dat de juf goed en snel contact kan opnemen met je en dat je vragensnel beantwoorden
werden.
--ze hadden altijd alles in orde
--dat het goed gaat!! ps: ik vind het een hele leuke school!
--ja goed
--1 heel erg goed voorbereid
--dat ze goede dingen doen, en met het werk in carataine . en filmpjes
--nee
--nee
--ja, want het is moeilijk om de dingen te regelen
--de basis school doet het goed, als bijvoorbeeld een kind corona heeft dan weten ze precies wat
ze moeten doen.
--dat we nu niet meer met computers werken
--jullie helpen de kinderen goed
--handenwasen
--jaa alles
--nee
--weet ik niet
--alles is goed
--dat ze in de gang mondkapjes ophebben
--dat jullie met de klas gingen skypen.
--leuk
--spelletjes en meer veel leuke dingen doen
--thuis werken
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--1,5 meter afstand houden.
--alles
--dat1,5m afstant
--nee ik weet het niet
--we hebben het toch een heel leuk gehad
--nee
--ja ze doen het heel goed
--l
--deze school doet het goed
--niks!
--nee
--nee weet ik niet.
---
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Vragenlijst
Algemeen
1. Hoe goed ken je de Klassenregels?
2. Hoe leuk vind je levensbeschouwing of godsdienst?
3. Heb je tips voor de school in coronatijd?
4. Heb je tops voor de school over de coronatijd?

Vensters PO
1. Hoe vind je het op school?
2. Hoeveel contact heb je met je klasgenoten?
3. Hebben jullie een leuke klas?
4. Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?
5. Heb je het gevoel dat mensen op school het fijn vinden dat jij er bent?
6. Hoe veilig voel je je op of rond school?
7. Zijn er plekken op school of rond school waar je je wel eens niet veilig voelt?
8. Op welke plekken voel je je wel eens niet veilig?
9. Word je (wel eens) gepest op school?
10. Op welke manier word je gepest op school?
11. Word je wel eens uitgescholden door kinderen op school?
12. Worden er wel eens expres spullen van jou kapot gemaakt op school?
13. Worden er wel eens spullen van jou gestolen op school?
14. Word je wel eens expres buitengesloten door kinderen op school?
15. Ben je wel eens bang voor andere kinderen op school?
16. Doen kinderen op school je wel eens expres pijn (bijv. schoppen, slaan)?
17. Ben je tevreden over wat je leert op deze school?
18. Vind je de regels op school duidelijk?
19. Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?
20. Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?
21. Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?
22. Welk rapportcijfer geef je de school?
Niet alle vragen zijn opgenomen in onderstaande tabel, dit heeft te maken met de
antwoordmogelijkheden.

1. Leuk op school
2. Contact met klasgenoten
3. Leuke klas
4. Omgaan met kinderen in de klas
5. Gevoel van waardering
6. Veiligheid op en rond school
17. Tevreden wat je leert
18. Regels op school duidelijk
19. Tevreden over de uitleg
20. Duidelijk wat goed en fout is
21. Helpt de meester of juf
22. Rapportcijfer
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Cijfer school
7,75
7,35
7,32
7,67
6,49
7,97
8,99
8,85
8,78
8,92
9,11
8,49

Landelijk cijfer
7,61
7,56
7,30
7,59
6,39
8,20
8,71
8,54
8,81
8,46
8,87
8,23
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