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VINGER IN DE PAP - vragenlijst voor leerlingen 

Mogen leerlingen op onze school hun mening zeggen? Wordt er ook rekening mee 

gehouden? Heeft de school oog voor de leerlingen? En waarbij zou je graag meer 

betrokken worden? Dat wil de leerlingenraad wel eens weten. 

Vul daarom snel deze vragenlijst anoniem en eerlijk in (je naam moet er niet opstaan)! 

Alvast bedankt – jullie leerlingenraad 

 

Wat denk je? 

Denk na of deze uitspraken kloppen of niet.  

Opgelet! Je moet niet alleen denken aan hoe het voor jezelf is (‘ik word geholpen als ik problemen heb’) maar ook hoe het 

voor andere mensen is (‘mijn klasgenoten worden allemaal geholpen als ze problemen hebben’). Omcirkel altijd het juiste 

cijfer: 

1 2 3 4 

Nee Meestal niet Meestal wel Ja 

� Je wil dat helemaal 

veranderen 

� Je wil dat er enkele 

dingen veranderen 

� Je vindt het goed maar 

het kan misschien nog 

net iets beter 

� Je vindt dat er niets aan 

moet veranderen 

 

 

 

Over de directie Nee Meestal 

niet 

Meestal 

wel 

Ja 

Leerlingen durven naar de directie te stappen met problemen of ideeën 1 2 3 4 

Leerlingen worden geholpen als zij met problemen of ideeën naar de directie 

stappen 

1 2 3 4 

De directie houdt rekening met de mening van de leerlingen 1 2 3 4 

Als een idee niet wordt goedgekeurd, dan legt de directie uit waarom dat zo is 1 2 3 4 

De directie gelooft dat leerlingenparticipatie goed is voor onze school 1 2 3 4 
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Over de leerkrachten Nee Meestal 

niet 

Meestal 

wel 

Ja 

Leerkrachten zijn geïnteresseerd in de leerlingen 1 2 3 4 

Leerkrachten gaan vriendschappelijk om met leerlingen 1 2 3 4 

Leerkrachten houden rekening met de mening van leerlingen 1 2 3 4 

Als leerkrachten geen rekening houden met onze mening, leggen ze uit waarom 1 2 3 4 

Leerkrachten hebben in de klas voor meer dingen aandacht dan alleen voor hun 

vak of les 

1 2 3 4 

Leerkrachten betrekken de leerlingen bij wat er in de klas gebeurt 1 2 3 4 

Leerlingen durven naar leerkrachten te stappen met problemen of ideeën 1 2 3 4 

Leerlingen worden geholpen als zij met problemen of ideeën naar leerkrachten 

stappen 

1 2 3 4 

Leerlingen worden goed geholpen door leerkrachten als ze iets willen organiseren 1 2 3 4 

Leerkrachten motiveren de leerlingen om deel te nemen aan de leerlingenraad 1 2 3 4 

Leerkrachten geloven dat leerlingenparticipatie goed is voor onze school 1 2 3 4 

 

 

Over onze school Nee Meestal 

niet 

Meestal 

wel 

Ja 

Leerlingen voelen zich mee verantwoordelijk voor onze school 1 2 3 4 

Leerlingen mogen voorstellen doen om het schoolreglement te verbeteren 1 2 3 4 

Leerlingen nemen zelf initiatief om iets te organiseren of te veranderen op school 1 2 3 4 

Leerlingen worden betrokken als de school een plan heeft om iets te organiseren 

of te veranderen 

1 2 3 4 

Leerlingen krijgen in elk leerjaar meer verantwoordelijkheid 1 2 3 4 

Onze school maakt geen onderscheid tussen verschillende leerlingen 1 2 3 4 

Er is een goede sfeer op onze school 1 2 3 4 
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Als iets niet bestaat op jullie school (bv. jullie hebben geen spreekuur van de directie), mag je ‘niet’ omcirkelen. 

Over de kwaliteit van wat de school nu al doet Hebben 

we niet 

Nee Meestal 

niet 

Meestal 

wel 

Ja 

Het spreekuur van de directie werkt goed en mag blijven zoals het is 0 1 2 3 4 

De leerlingenbegeleiding werkt goed en mag blijven zoals het is 0 1 2 3 4 

Het klasuur (in de klas over andere dingen praten dan over de leerstof) 

werkt goed en mag blijven zoals het is 

0 1 2 3 4 

Het spreekuur van de leerkracht werkt goed en moet blijven zoals het is 0 1 2 3 4 

De leerlingenraad werkt goed en moet blijven zoals hij is 0 1 2 3 4 

De schoolkrant werkt goed en moet blijven zoals ze is 0 1 2 3 4 

De ideeënbus werkt goed en moet blijven zoals ze is 0 1 2 3 4 

Als de school een enquête doet, werkt dat goed. Dat moet blijven 0 1 2 3 4 

 

 

Wil je nog een tip of idee toevoegen. Schrijf het dan in dit vak! 
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Over welke onderwerpen zou je graag eens je mening geven aan de 

school (bijvoorbeeld via een gesprek of enquête)? 

Kruis aan 

Heb je er geen mening over of 

geen probleem mee? Kuis het 

dan niet aan. 

Studieaanbod  

Activiteiten in de middagpauze  

Examenregeling  

Toetsenregeling  

Werkvormen van leerkrachten (groepswerk, powerpoint …)  

Waarover er les gegeven wordt  

Schooluitstappen  

Stageplaatsen  

Schoolgebouwen  

Speelplaats  

Materiaal op school (pc’s, bord, banken …)  

Schoolkosten (boeken, uitstappen, materiaal)  

Leerlingenbegeleiding  

Gezondheid op school (eten en drinken, beweging)  

Milieuzorg op school (afval, groen, energieverbruik)  

Communicatie van de school (brieven, agenda, Smartschool, website …)  

 

 

 

BEDANKT OM JE MENING TE GEVEN! 

Je hoort binnenkort meer van de leerlingenraad. 


