Vragenlijst bubao

‘Onderzoek het welbevinden van jouw leerlingen’

Ik ben een (jongen/meisje)
Ik ben geboren in (geboortejaar)
Geef je type? (type 1/2/3/4/5/6/7/8)
Ik kom met de bus naar school (ja/nee)
In welke gemeente ligt je school?
Klik in onderstaande lijst je school aan?
Geef voor onderstaande stellingen een score van 1 tot 4. (waarbij 1 = nooit, 2 = meestal
niet, 3 = meestal wel, 4 = altijd)
1. Ik kom graag naar school
2. Ik zit graag in deze klas
3. Ik voel mij goed op school
4. Ik vind wat ik op school leer interessant
5. Ik let goed op tijdens de lessen
6. Ik babbel tijdens de lessen wanneer het niet mag
7. Ik zit in de les te dromen
8. Er zijn duidelijke regels, zodat ik weet wat mag of niet mag
9. Ik kan in de lessen goed volgen
10. Mijn klasgenoten doen het beter dan ik
11. Als ik een toets of opdracht moet maken, heb ik het gevoel dat ik het wel kan
12. Ik werk trager dan de anderen van mijn klas
13. Ik kan goed leren
14. Het huiswerk vind ik gemakkelijk
15. Ik speel graag op de speelplaats
16. Ik voel me alleen op school
17. Ik word gepest op school
18. Ik heb vrienden op school
19. De kinderen maken ruzie op de speelplaats
20. Op onze school worden kinderen gepest of uitgelachen
21. De leerkrachten zeggen me wanneer ik mijn best doe
22. De leerkrachten letten erop dat de kinderen zich aan de regels houden
23. De leerkrachten geven op een goede en leuke manier les
24. De leerkrachten zijn vriendelijk tegen de kinderen
25. De leerkrachten luisteren naar de kinderen als er iets gebeurd is
26. Als de leerkrachten les geven, is het rustig in de klas
27. De leerkrachten vragen naar de mening van de kinderen
28. De kinderen mogen tegen de leerkrachten hun eigen mening zeggen
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