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 Leren 
Gaanderwijs krijgt van de kinderen het 

rapportcijfer 8,7. Dat is hoger dan het 

rapportcijfer dat andere scholen in 

Nederland krijgen. Het gemiddelde is 

namelijk een 8,2.  

De kinderen zeggen bijna allemaal dat ze 

meestal goed meedoen met de lessen. 

Ook leren ze vragen te stellen als ze iets 

niet begrijpen.  

Bijna iedereen vindt dat de juf/ meester 

goed uitlegt. Ze kunnen met vragen bij ze 

terecht. Ook vinden de kinderen dat de 

juf/ meester ze goed kent. Wel zouden ze 

graag vaker een complimentje ontvangen.   

In de klas hebben de meeste kinderen op 

tijd hun werk af. Ze krijgen op school ook 

te horen waar ze goed in zijn en wat ze 

nog kunnen verbeteren. 25% van de 

kinderen zou graag beter willen leren hoe 

je huiswerk thuis moet maken.  

In vergelijking met andere scholen vinden 

de kinderen op Gaanderwijs Rekenen en 

begrijpend lezen leuker. Taal vinden ze 

iets minder leuk. 

 

School 
De meeste kinderen vinden het leuk om 

naar school te gaan. De kinderen vinden 

de juf/ meester aardig. Ook zorgt de juf/ 

meester ervoor dat je je goed voelt op 

school.  

De kinderen geven aan op school te leren 

samenwerken met anderen en dat 

iedereen erbij hoort. Ook geven de 

meeste kinderen aan genoeg vriendjes en 

vriendinnetjes te hebben.  

De juf/ meester helpt wanneer er iets 

gebeurt op het schoolplein. De kinderen 

vinden de schoolregels duidelijk. 

Daarnaast voelen ze zich sociaal veilig op 

school.  

 

Pluspunten 
➢ De directeur gaat goed om met 

de kinderen 

➢ De school is van binnen mooi 

➢ De juf/ meester is aardig 

➢ De juf/meester legt goed uit 

➢ De juf/ meester zorgt ervoor dat 

de kinderen zich goed voelen 

 

 

Op andere scholen in Nederland hebben 

kinderen een zelfde vragenlijst ingevuld 

voor hun eigen school. 

Vergeleken met de rest van Nederland: 

✓ Vinden de kinderen van 

Gaanderwijs dat de school netter 

en schoner is 

✓ Vinden onze kinderen dat de 

school van binnen mooier is 

✓ Vinden onze kinderen dat ze beter 

leren problemen op te lossen 

✓ Wordt er op Gaanderwijs minder 

gepest dan op andere scholen 

 

Aandachtspunten 
➢ De kinderen vinden taal en Engels 

minder leuk 

➢ Er mag meer keuze vrijheid in het 

aanbod – eigenaarschap 

➢ De kinderen willen meer leren hoe 

ze goed huiswerk moeten maken 
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