Rapportcijfer:

8,5

Dr. De Visserschool
Leren

Op school

De school krijgt van jullie het rapportcijfer 8,5,
dat is iets hoger dan op andere scholen in
Nederland, want het gemiddelde cijfer is een
8,1.

Op school is het belangrijk om goed te leren,
maar het is ook heel belangrijk dat je je goed
voelt!
De meesten van jullie hebben het naar hun
zin in de groep, 19 kinderen hebben het
weleens niet naar hun zin.

Top 5 pluspunten
1.

De meesten van jullie zeggen
dat jullie goed meedoen aan
de lessen. Ook leren jullie
vragen te stellen als je iets niet
begrijpt, een aantal leerlingen
vindt wel dat dit nog beter kan.

Veel leerlingen vinden dat het rustig genoeg is
in de klas. De juf of meester zorgt ervoor dat
alles goed georganiseerd is. Ook vinden jullie
dat de juf of meester je goed kent.
Veel van jullie vinden dat jullie goed leren om
de computer te gebruiken. Ook leren jullie hoe
en waar je informatie kunt vinden als je die
nodig hebt.
In vergelijking met andere scholen vinden jullie
dat jullie nog iets beter kunnen leren om zelf je
problemen op te lossen. Jullie leren wel goed
om aan je eigen taken en opdrachten te
werken en er is voldoende ruimte om je eigen
ideeën uit te voeren.

Bijna iedereen vindt de juf of meester aardig.
Ook zorgt de juf/meester er meestal voor dat
jullie je goed voelen.
In de klas leren jullie om voor jezelf op te
komen. Jullie leren ook dat het belangrijk is om
andere mensen te helpen en om goed samen
te werken. Sommige kinderen vinden dat ze
nog iets beter kunnen leren om te gaan met
mensen die anders denken dan zichzelf.
Een aantal van jullie, 17 kinderen, voelen zich
weleens onveilig in de klas. 27 kinderen voelen
zich weleens onveilig op het schoolplein.
De meesten van jullie hebben veel vriendjes
en vriendinnetjes op school.

2.
3.
4.
5.

Jullie worden niet vaak bedreigd
door andere kinderen op school.
Jullie voelen je veilig in de klas.
Jullie hebben veel
vriendjes/vriendinnetjes.
Er wordt niet vaak iets van jullie stuk
gemaakt op school.
Jullie hebben het naar jullie zin in de
groep.

Top 5 verbeterpunten
1.
2.
3.
4.
5.

Jullie vinden invalleerkrachten niet zo
leuk.
Jullie vinden het soms onrustig in de klas.
Antwoorden op toetsen worden niet
altijd besproken.
Niet iedereen vindt het schoolplein mooi.
Jullie durven niet altijd je mening te
geven in de klas.

Op andere scholen in Nederland hebben
kinderen dezelfde vragenlijst ingevuld. Hieronder
staat waarop jullie beter scoren vergeleken met
andere scholen:

Vergeleken met de rest van Nederland:






Hebben jullie meer vriendjes/
vriendinnetjes
Hebben jullie je werk vaker op tijd
af in de klas
Hebben jullie het meer naar jullie
zin in de groep
Worden jullie minder vaak uitgescholden
door andere kinderen.
Doen jullie beter mee aan de lessen

