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Leerlingtevredenheids onderzoek De Pionier 2019
Van alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 van De Pionier hebben uiteindelijk 74 leerlingen de vragenlijst
ingevuld.
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de Pionier geven aan dat ze erg tevreden zijn over de
leerkracht, de veiligheid en het gepersonaliseerd leren.
Leerlingen geven de volgende tips:
• Meer computers in de klas
• Een schonere school
• Het schoolplein leuker maken
De sterke punten van de Pionier zijn vooral: de sfeer en de leerkracht. De leerlingen vinden het fijn
op school.
We zoomen in op de volgende thema’s:
Onderwijs:
• Leerlingen geven aan dat ze vaak zenuwachtig zijn voor de toets;
• Leerlingen willen nog meer leren hoe ze het beste kunnen leren, vinden wel dat ze al heel
veel leren;;
• Leerlingen krijgen genoeg les en kunnen voldoende in groepjes leren werken;
• Er zijn leuke boeken en digitale middelen op school;
Gepersonaliseerd leren:
• Leerlingen voelen zich gezien door de leerkracht op hun sterke en zwakke punten.
Praktische vaardigheden:
• Leerlingen zouden beter willen leren om op een computer te werken;
• Leerlingen vinden dat ze goed leren om samen te werken.
Leerkracht:
• Hier zijn de leerlingen op alle onderdelen positief over;
• Lessen zijn leerzaam en de leerkracht kan goed uitleggen en geeft goed les.
• De leerkracht legt goed uit en kent de leerling goed.
Welbevinden:
• De meeste leerlingen voelen zich goed op school en vinden dat ze een fijne groep hebben
met genoeg vriendjes en vriendinnetjes.
• Kinderen durven niet altijd te zeggen wat ze vinden en niet alle kinderen leven de regels na.
Veiligheid:
• Kinderen voelen zich over het algemeen veilig op school.
Voorzieningen:
• De school zou schoner en netter kunnen;
• Meer computers/chromebooks;
• Het schoolplein zou iets leuker kunnen;
• Mooie gymzaal
• Goed meubilair
• Fijn gebouw.
Extra activiteiten:
• Er zijn voldoende leuke en leerzame activiteiten;
Op OBS De Pionier krijgen kinderen de kans om ‘te pionieren’ met kennis, leerstrategieën, 21ste Century Skills, sociale vaardigheden &
burgerschapsvorming, muziek en andere talenten, zodat zij goed voorbereid zijn op de toekomst.
Het motto van de school ‘ontmoet, ontdek en ontwikkel’ is een kans voor de leerling en een opdracht voor de leerkracht.

