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De volgende punten zijn besproken: 
 

 Stelen op school 
De kinderen gaven aan dat dit vooral gebeurt tijdens het overblijven. 
Vooral de dingen die op dat moment een rage zijn worden gestolen. 
Sommige kinderen gaven wel aan dat er een verschil is tussen 
stelen en afpakken. Ook vonden sommigen dat er ook nog een 
verschil zitten tussen kleine dingen (bijv. gummen) of grote dingen 
(bijv. tassen). We hebben ook over oplossingen gesproken en de 
kinderen geven als oplossing om het niet mee naar school te nemen 
of het achterin het laatje te bewaren.  
De vraagstelling klopt volgens ons niet. In plaats van “Is er 
weleens iets van jou gestolen op school?” moet er “Wordt er 
weleens iets van jou gestolen op school?” staan. Nu worden 
gebeurtenissen uit het verleden meegenomen in de 
beoordeling van de kinderen. 

 

 Schoppen/slaan door andere kinderen 
Dit wordt vaak gedaan tijdens spelletjes. Soms wordt het ook voor 
de grap gedaan, maar dan komt het harder aan. Sommige kinderen 
vinden dit helemaal niet erg, maar er zijn ook kinderen die hier niet 
tegen kunnen.  
De vraagstelling klopt volgens ons niet. In plaats van “Ben je 
weleens geschopt of geslagen door andere kinderen op 
school?” moet er “Word je weleens geschopt of geslagen door 
andere kinderen op school?” staan. Nu worden gebeurtenissen 
uit het verleden meegenomen in de beoordeling van de 
kinderen. 

 

 Pesten op internet 
Dit gebeurt vooral via de App en er is dan vaak één leider die 
bepaalt wie er wel of niet in de groepsapp komt. Geschreven 
teksten kunnen via de App verkeerd geïnterpreteerd worden door de 
andere kinderen. Sommige kinderen praten juist aardiger in de 
groepsapp over bepaalde kinderen dan in de werkelijkheid.  

  
Sommige kinderen vroegen naar het doel van de tevredenheidsbepaling 
en dit hebben we in de groep besproken. Door regelmatig een 
kringgesprek te houden over de onderwerpen van de peiling blijven de 
kinderen zich hier bewust van. Bij veel onderwerpen speelt groepsdruk 
een rol en dit is ook besproken in de groepen. 


