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Samenvatting
Achtergrondgegevens
Eerder dit jaar heeft IKC Laar deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.
Van onze school hebben 43 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 18 uit groep 7 en 8.
De responsgroep bestond uit 60% jongens en 40% meisjes.

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 8,12 op de vraag van het rapportcijfer. De waardering
van de leerlingen voor onze school is daarmee 0,02 punt hoger 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

Oordeel van de leerlingen
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
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Schoolgebouw van
binnen mooi' (79% van de leerlingen is hierover tevreden). Ook zijn veel leerlingen tevreden
over 'Schoolgebouw van buiten mooi' (77%).
De groep
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Veel
schoolvriendjes/vriendinnen' (72% van de leerlingen is hierover tevreden).
De klas
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Duidelijkheid regels'
(77% van de leerlingen is hierover tevreden).
Relatief veel leerlingen zijn ontevreden ten aanzien van 'Vindt het rustig in de klas' (44%).
De juf of meester
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Juf/meester organiseert
alles goed' (72% van de leerlingen is hierover tevreden).
Rekenen en taal
Relatief veel leerlingen zijn ontevreden ten aanzien van 'Waardering lezen' (23%) en
'Waardering taal' (19%).
De lessen en de vakken
Relatief veel leerlingen zijn ontevreden ten aanzien van 'Antwoorden op toetsen worden
besproken' (28%).
Sociale Veiligheid Leerlingen
86% van de leerlingen geeft aan (bijna) nooit bedreigd te worden door andere kinderen.
81%van de leerlingen geeft aan (bijna) nooit bang te zijn voor andere kinderen. 19% van de
leerlingen geeft aan geschopt of geslagen te worden door andere kinderen.

Tevredenheidcijfers
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 2018

Peiling 2015

Alle scholen

1. Contact van de docent met leerlingen

8,5

8,8

8,8

2. Schoolgebouw en omgeving

8,4

6,7

7,3

3. De juf of meester

8,2

0,0

8,5

4. Sociale Veiligheid Leerlingen

8,1

0,0

8,7

5. De lessen en de vakken

7,6

0,0

7,7

6. De groep

7,6

8,9

8,2

7. 21ste eeuw vaardigheden

7,4

0,0

7,7

8. De klas

6,8

7,8

7,4

9. Rekenen en taal

6,6

5,7

6,1

10. Welbevinden op school

6,4

7,6

6,9

Vergelijking met vorige peiling
Indien de school al eerder een LTP heeft afgenomen wordt hieronder een grafische
vergelijking gemaakt met de tevredenheidsscores van de vorige peiling en de huidige
peiling.
Met de gele punten worden de resultaten van de vorige peiling weergegeven. De blauwe
punten geven de resultaten weer van de huidige peiling.

In vergelijking met de vorige peiling wordt de school beter beoordeeld op de rubrieken:
 Rekenen en taal 0,9
 Schoolgebouw en omgeving 1,7
Minder goed beoordeeld worden de rubrieken:
 De groep -1,3
 De klas -1,0
 Contact van de docent met leerlingen -0,3
 Welbevinden op school -1,2

Conclusie
Top 10 tevredenheid en ontevredenheid
In onderstaande figuren wordt een overzicht gegeven van de plus- en verbeterpunten van
IKC Laar. 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
Referentie
Pluspunten

IKC Laar

Alle scholen

1. Bedreigd door andere kinderen

86%

85%

2. Bang voor andere kinderen

81%

77%

3. Schoolgebouw van binnen mooi

79%

58%

4. Schoolgebouw van buiten mooi

77%

51%

5. Duidelijkheid regels

77%

75%

6. Vindt pauze leuk

77%

70%

7. Gepest door andere kinderen

74%

77%

8. Veiligheid in de klas

74%

84%

9. Veiligheid op het schoolplein

74%

81%

10. Veel schoolvriendjes/vriendinnen

72%

78%

‘Top 10’ Ontevredenheid
Referentie
Verbeterpunten

IKC Laar

Alle scholen

1. Vindt het rustig in de klas

44%

28%

2. Vaak moe op school

35%

21%

3. Antwoorden op toetsen worden besproken

28%

23%

4. Vindt overblijven leuk

26%

17%

5. Waardering lezen

23%

33%

6. Waardering Engels

19%

17%

7. Verveelt zich

19%

16%

8. Waardering taal

19%

24%

9. Geschopt of geslagen door andere kinderen

19%

8%

10. Uitgescholden door andere kinderen

14%

7%

