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Samenva t t ing  
 
Achtergrondgegevens 
Eerder dit jaar heeft Vrije School De Regenboog deelgenomen aan de 
leerlingtevredenheidspeiling.  
Van onze school hebben 171 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 94 uit groep 7 en 8. 
De responsgroep bestond uit 47% jongens en 51% meisjes. 2% heeft dit niet aangegeven. 
 
Waardering en betrokkenheid 
 
Algemene tevredenheid 
De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen onze school waarderen. 
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven is 8,10. Onze school 
scoort gemiddeld 7,31 op de vraag van het rapportcijfer. De waardering van de leerlingen voor 
onze school is daarmee 0,79 punt lager dan het landelijk gemiddelde.  
 
In de grafiek hieronder wordt het rapportcijfer dat de leerlingen aan onze school geven 
vergeleken met het rapportcijfer dat de leerlingen van de referentiegroep ‘Alle scholen’ aan hun 
school geven. 
 
 
Rapportcijfer 
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Oordeel  van  de  leer l i ngen 
 
Hieronder wordt een samenvatting weergegeven van de opvallendste punten per rubriek. Indien 
er in een rubriek geen opvallende punten zijn, wordt deze rubriek niet weergegeven. Door 
afrondingsverschillen is het mogelijk dat het genoemde percentage afwijkt van de percentages uit 
de betreffende vraag. 
 
Schoolgebouw en omgeving 
Relatief veel leerlingen zijn ontevreden ten aanzien van 'Schoon en netjes' (26%) en 
'Aantrekkelijkheid van schoolplein' (20%).  
 
De klas 
Relatief veel leerlingen zijn ontevreden ten aanzien van 'Rust in de klas' (48%).  
 
Contact van de docent met leerlingen 
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Juf/meester is aardig' (88% 
van de leerlingen is hierover tevreden). Ook zijn veel leerlingen tevreden over 'Juf/meester zorgt 
voor goed gevoel' (77%).  
 
Rekenen en taal 
Relatief veel leerlingen zijn ontevreden ten aanzien van 'Waardering lezen' (57%) en 'Waardering 
rekenen' (40%).  
 
21ste eeuw vaardigheden 
Relatief veel leerlingen zijn ontevreden ten aanzien van 'Leert snel informatie vinden' (33%).  
 
De lessen en de vakken 
Relatief veel leerlingen zijn ontevreden ten aanzien van 'Antwoorden op toetsen worden 
besproken' (49%) en 'Leert omgaan met mensen die anders denken' (24%).  
 
Sociale Veiligheid Leerlingen 
82% van de leerlingen geeft aan (bijna) nooit bedreigd te worden door andere leerlingen. 
Eveneens 82% voelt zich (bijna) altijd veilig in de klas. 
 
Welbevinden op school 
Relatief veel leerlingen geven aan vaak moet zijn op school (29%). 19% van de leerlingen zegt zich 
te vervelen op school. 
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Tev redenheidc i j fe r s  
 
In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de tevredenheidscijfers voor de rubrieken 
waarover aan de leerlingen vragen zijn gesteld. De waardes in de tabel zijn van een 1 tot 3 schaal 
omgewerkt naar de meer gebruikelijke 1 tot 10 schaal. 
 

 
 
 
 
 

Tevredenheid   Referentie 
 Peiling 2019  Alle scholen 
1. Contact van de docent met leerlingen 8,8  8,8 
2. Sociale Veiligheid Leerlingen 8,4  8,7 
3. De juf of meester 8,3  8,4 
4. De groep 7,8  8,2 
5. 21ste eeuw vaardigheden 6,8  7,7 
6. De lessen en de vakken 6,8  7,6 
7. De klas 6,8  7,3 
8. Schoolgebouw en omgeving 6,5  7,3 
9. Welbevinden op school 5,8  6,9 
10. Rekenen en taal 5,2  6,2 
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Vergelijking met vorige peiling  
Indien de school al eerder een leerlingtevredenheidspeiling heeft afgenomen wordt hieronder  
een grafische vergelijking gemaakt met de tevredenheidsscores van de vorige peiling en de 
huidige peiling. 
 
 
Op onze school is niet eerder een leerlingtevredenheidspeiling met vergelijkbare vragen uitgevoerd 
door Scholen met Succes. Daarom ontbreekt hier een vergelijking. 
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Conc lus ie  
 
Top 10 tevredenheid en ontevredenheid 
In onderstaande figuren wordt een overzicht gegeven van de plus- en verbeterpunten van Vrije 
School De Regenboog. Ter vergelijking worden ook de resultaten van de referentiegroep vermeld. 
In de tabellen wordt alleen de ‘top10’ weergegeven. 
 
� In de tabel ‘Top 10 Tevredenheid’ wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die 

door veel leerlingen positief gewaardeerd worden, met de percentages tevreden 
respondenten.  

 
� In de tabel ‘Top 10 Ontevredenheid’ staan de onderwerpen waarover relatief veel leerlingen 

ontevreden waren, met de bijbehorende percentages.  
 
 
‘Top 10’ Tevredenheid 
 

 
 
 
‘Top 10’ Ontevredenheid 
 

 
 
 

   Referentie 
Pluspunten Vrije School De 

Regenboog 
 Alle scholen 

1. Juf/meester is aardig 88%  82% 
2. Bedreigd door andere kinderen 82%  85% 
3. Veiligheid in de klas 82%  83% 
4. Juf/meester zorgt voor goed gevoel 77%  75% 
5. Veiligheid op het schoolplein 75%  80% 
6. Juf/meester laat je uitspreken 74%  75% 
7. Juf/meester legt goed uit 72%  79% 
8. Bang voor andere kinderen 71%  78% 
9. Iets stuk gemaakt op school  71%  73% 
10. Gepest door andere kinderen 70%  75% 

   Referentie 
Verbeterpunten Vrije School De 

Regenboog 
 Alle scholen 

1. Waardering lezen 57%  34% 
2. Antwoorden op toetsen worden besproken 49%  25% 
3. Rust in de klas 48%  29% 
4. Waardering rekenen 40%  17% 
5. Leert snel informatie vinden 33%  11% 
6. Waardering taal 32%  25% 
7. Vaak moe op school 29%  23% 
8. Schoon en netjes 26%  11% 
9. Leert omgaan met mensen die anders denken 24%  10% 
10. Leren van de spreekbeurten 21%  10% 
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Overzichten per rubriek 
 
Onze peiling vergeleken met alle scholen 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Rubriek Onze peiling  Alle scholen 
Rekenen en taal 5,2  6,2 
De groep 7,8  8,2 
De klas 6,8  7,3 
Contact van de docent met leerlingen 8,8  8,8 
Schoolgebouw en omgeving 6,5  7,3 
Welbevinden op school 5,8  6,9 
Sociale Veiligheid Leerlingen 8,4  8,7 
De lessen en de vakken 6,8  7,6 
De juf of meester 8,3  8,4 
21ste eeuw vaardigheden 6,8  7,7 
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