
De Hoeve       

Leren 

 
De school krijgt van jullie het rapportcijfer 7,7, 

dat is lager dan het rapportcijfer dat andere 

scholen in Nederland krijgen, want dat is een 

8,1. 

De meesten van jullie zeggen 

dat jullie goed meedoen aan 

de lessen. Ook leren jullie 

vragen te stellen als je iets niet 

begrijpt. 
 

Veel van jullie vinden dat de juf of meester 

goed kan uitleggen. De juf of meester kan 

volgens de meesten van jullie redelijk goed 

orde houden. Meestal kunnen jullie met 

vragen bij haar/hem terecht. De meesten van 

jullie vinden dat de juf of meester je redelijk 

goed kent, maar niet iedereen vindt dat. 

Jullie leren de computer best goed te 

gebruiken. De meesten van jullie kunnen goed 

werken aan eigen taken en opdrachten. Jullie 

krijgen op school te horen waar jullie goed in 

zijn en wat jullie nog kunnen verbeteren, maar 

dit zou wel beter kunnen. 

In vergelijking met andere scholen vinden jullie  

taal en Engels leuker dan kinderen op andere 

scholen. Rekenen en begrijpend lezen vinden 

jullie minder leuk. 

 

 

Op school 

 
Op school is het belangrijk om goed te leren, 

maar het is ook heel belangrijk dat je je goed 

voelt! De meesten van jullie vinden het leuk 

om naar school te gaan, toch zijn er 

21kinderen die het niet zo leuk vinden. 

Veel van jullie vinden de juf of meester aardig. 

Deze zorgt er meestal voor dat jullie je goed 

voelen, 3 kinderen vinden van niet. 

De meesten van jullie leren in de klas om voor 

jezelf op te komen, maar er zijn ook 17 

kinderen die vinden dat ze dat niet leren.  

Jullie leren op school om samen te werken en 

jullie leren dat het belangrijk is om andere 

mensen te helpen.  

Een aantal van jullie, 36 kinderen, wordt 

weleens gepest. Ook zeggen 30 kinderen dat 

ze zich weleens onveilig voelen op het 

schoolplein, 18 leerlingen voelen zich ook 

weleens onveilig in de klas. 

De meesten van jullie hebben wel vriendjes en 

vriendinnetjes op school.  

 

 

 

Top 5 pluspunten 

 
1. Jullie worden niet vaak bedreigd 

door andere kinderen 

2. Jullie voelen je veilig in de klas 

3. De juf/meester laat jullie uitspreken 

4. Jullie voelen je veilig op het schoolplein 

5. De juf/meester legt goed uit 

 

Op andere scholen in Nederland hebben 

kinderen dezelfde vragenlijst ingevuld. Hieronder 

staat waarop jullie beter of juist minder goed 

scoren vergeleken met andere scholen: 

 

Vergeleken met de rest van Nederland: 
 Helpen jullie andere kinderen vaker 

 Vinden jullie taal leuker 

 Voelen jullie je veiliger in de klas 

 Laat de juf/meester jullie vaker  

uitspreken  

 Vinden jullie het rustiger in de klas 

 

Vergeleken met de rest van Nederland: 
 Leren jullie minder goed met mensen om 

te gaan die anders denken 

 Vinden jullie overblijven minder leuk 

 Vinden jullie rekenen minder leuk 

 Wordt er meer stuk gemaakt op school 

 Wordt er meer geschopt en geslagen 

door jullie op school 

 
. 

 

  

 

Rapportcijfer:

7,7 


