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Tevredenheidsonderzoek leerlingen 

 

Onderzoek onder leerlingen van de Willem-Alexanderschool 
Van onze school hebben 94 leerlingen de vragenlijst ingevuld, 54 leerlingen uit 
groep 5 en 6 en 40 leerlingen uit groep 7 en 8. Het gemiddelde rapportcijfer dat 
de leerlingen in de referentie aan hun school geven is 8,1, onze school scoort 
daarboven met een 8,6. De waardering van de leerlingen is daarmee ‘zeer 
goed’. 
 
 
Algemene tevredenheid 
De waardering ten aanzien van ‘algemene tevredenheid’  van de leerlingen 
voor onze school is 8,8. Er is naar de volgende zaken gekeken: 47% van  de 
kinderen geeft aan het leuk te vinden naar school te gaan, 85% vindt dat je op 
onze school veel  leert. Volgens 88% van de leerlingen zijn hun ouders zeer 
tevreden zijn over onze school maar 1% denkt toch dat hun ouders niet zo 
tevreden zijn. 14% van de leerlingen denkt soms of vaak ‘zat ik maar op een 
andere school’ en 73% denkt dit (bijna) nooit.  
 
 
Ouderbetrokkenheid 
De ouderbetrokkenheid bij onze school is groot: 45% helpt mee op school als 
bijvoorbeeld lees- of overblijfouder. Van de ouders helpt 84% hun kinderen 
met huiswerk als de kinderen dit willen. 76% van de kinderen praat thuis over 
de gebeurtenissen op school. Van de leerlingen eet 71% ’s morgens ‘vaak’, 
voordat ze naar school gaan en 5% ‘bijna nooit’ of ‘nauwelijks’.  
 
 
De lessen en vakken  
Het rapportcijfer dat door de leerlingen van onze school gegeven wordt voor 
de zogenaamde ‘harde vakken’ is goed, een 7,5. De leerlingen geven voor de 
‘zaakvakken’ een 6,4. Het rapportcijfer voor ‘expressievakken en gymnastiek’ is 
een 9,3. De leerlingen waarderen onze school ten aanzien van de 
‘gymnastiekles’ (93%), ‘uitstapjes met de klas (91%) en ‘werken met de 
computer’ (82%). Tevreden zijn de leerlingen over ‘handvaardigheid’ (80%) en 
‘samenwerken’ (79%).  
Verbeterpunten: de leerlingen zijn minder tevreden over de vakken ‘taal’ 
(24%), ‘aardrijkskunde’ (23%) en ‘natuur, biologie en techniek’ (23%) 
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De groep 
Met een 8,4 wordt onze school door de leerlingen goed gewaardeerd ten 
aanzien van ‘de groep’.  De waardering van de leerlingen van het onderwerp 
‘de klas’ is met een 7,6 ook goed.  De leerlingen geven een 7,8 voor het 
onderwerp ‘omgang van leerlingen onderling’.  Waardering hebben de 
leerlingen voor ‘beperking van eigen pestgedrag’ (86%)en ‘welbevinden in de 
groep’(85%). Veel leerlingen zijn tevreden over ‘contact met 
vriendjes/vriendinnetjes’(80%) en ‘duidelijkheid van regels’ ((80%) 
Verbeterpunten: de leerlingen zijn minder tevreden over ‘zitplaats in de klas’ 
met 23% en ‘rust in de klas met 27%. 
 
De juf of meester  
Ten aanzien van ‘contact van de docent met leerlingen’ scoort onze school zeer 
goed met een 9,4. Met ‘goed’ waarderen de leerlingen het onderwerp 
‘feedback/ondersteuning door docent (7,8). De leerlingen waarderen de school 
ten aanzien van ‘omgang met de juf of meester’ (90%), ‘wijze waarop de juf of 
meester uitlegt’(86%), ‘mate waarin de juf of meester hulp biedt (83%) en 
‘mate waarin juf/meester je laat uitspreken (81%). Tevreden met de ‘mate 
waarin de juf/meester luistert is 80% van de leerlingen, ‘opmerkzaamheid van 
de juf/meester’ en ‘aanpak van pestkoppen door juf/meester’ 61%. 
Verbeterpunten: 21% van de leerlingen zijn minder tevreden ten aanzien van 
‘vertrouwelijkheid met juf/meester en 9% van de leerlingen vindt de 
juf/meester ‘streng’. 
 
De school 
Het rapportcijfer voor onze school ten aanzien van ‘het schoolgebouw en de 
omgeving’ is een 8,1.  Ten aanzien van het ‘welbevinden op school’ is de 
waardering ook ‘goed’, een 7,6.  De leerlingen zijn het meest tevreden over 
‘bezigheden tijdens speelkwartier’ (80%) en ‘leuke dingen op school’ (79%) 
Verbeterpunt: 26% van de leerlingen is minder tevreden ten aanzien van ‘inval 
leerkrachten’.  
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