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Onderstaande vragenlijst geldt vanaf gegevensjaar 2016/2017. 
 

Nr Vraag  

[i] Selecteer hieronder in welk leerjaar uw kind zit 1/2/3/4/5/6   

[i] Selecteer hieronder welke onderwijssoort uw kind volgt brj/pro/vmbo/vmbo-b/vmbo-k/ 

vmbo-(g)t/havo/vwo 
  

1 De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van 

mijn kind. 

0. weet ik niet 

1. zeker niet 

2. meestal niet 

3. soms wel, soms niet 

4. meestal wel 

5. zeker wel 

  

2 Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om zijn of haar 

talenten te ontwikkelen. 

(bijvoorbeeld: sportief, muzikaal, creatief of talent voor 

bepaalde vakken) 

0. weet ik niet 

1. zeker niet 

2. meestal niet 

3. soms wel, soms niet 

4. meestal wel 

5. zeker wel 

3 De school stimuleert mijn kind om zijn of haar best te doen. 0. weet ik niet 

1. zeker niet 

2. meestal niet 

3. soms wel, soms niet 

4. meestal wel 

5. zeker wel 

4 De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de 
lesstof. 

0. weet ik niet 

1. zeker niet 

2. meestal niet 

3. soms wel, soms niet 

4. meestal wel 

5. zeker wel 

5 Er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar op school. 
(bijvoorbeeld: computers, laptops, tablets, smartboards) 

0. weet ik niet 

1. zeker niet 

2. meestal niet 

3. soms wel, soms niet 

4. meestal wel 

5. zeker wel 

6 De school bereidt mijn kind goed voor op wat hij of zij later 
in de samenleving tegenkomt. 

0. Weet ik niet 

1. zeker niet 

2. meestal niet 

3. soms wel, soms niet 

4. meestal wel 

5. zeker wel 

7 Mijn kind leert op school goed samenwerken met anderen. 0. weet ik niet 

1. zeker niet 

2. meestal niet 

3. soms wel, soms niet 

4. meestal wel 
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5. zeker wel 

8 De school leert mijn kind om een eigen mening te vormen. 0. weet ik niet 

1. zeker niet 

2. meestal niet 

3. soms wel, soms niet 

4. meestal wel 

5. zeker wel 

9 De school houdt mij op de hoogte van belangrijke 
gebeurtenissen. 

1. zeker niet 

2. meestal niet 

3. soms wel, soms niet 

4. meestal wel 

5. zeker wel 

10 Ik word door de school goed geïnformeerd over de 
vorderingen van mijn kind. 

1. zeker niet 

2. meestal niet 

3. soms wel, soms niet 

4. meestal wel 

5. zeker wel 

11 Ik kan makkelijk contact krijgen met de school als ik dat wil. 1. zeker niet 

2. meestal niet 

3. soms wel, soms niet 

4. meestal wel 

5. zeker wel 

12 Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind 
te kiezen. 

1. zeker niet 

2. meestal niet 

3. soms wel, soms niet 

4. meestal wel 

5. zeker wel 

13 Ik ben tevreden over de mentor van mijn kind. 0. weet ik niet 

1. zeker niet 

2. meestal niet 

3. soms wel, soms niet 

4. meestal wel 

5. zeker wel 

14 Mijn kind gaat met plezier naar school. 1. zeker niet 

2. meestal niet 

3. soms wel, soms niet 

4. meestal wel 

5. zeker wel 

15 Pesten wordt op school goed aangepakt. 0. weet ik niet 

1. zeker niet 

2. meestal niet 

3. soms wel, soms niet 

4. meestal wel 

5. zeker wel 

 

  

 


