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Uitleg

Legenda voor de scores
Score school

Score school wordt berekend op basis van de antwoorden van
de ingevulde vragenlijsten op jouw school.

Score bestuur

Score bestuur wordt berekend op basis van de antwoorden
van de ingevulde vragenlijsten op alle scholen van het bestuur
waar de school bij hoort.
Landelijke score wordt berekend op basis van de antwoorden
van de ingevulde vragenlijsten op alle scholen in Nederland
die de Succes!Spiegel gebruiken.
Het aantal respondenten van de school dat de vragenlijst
en/of de vraag heeft beantwoord. De N-factor wordt getoond
voor de huidige vragenlijst.

Score landelijk

N-factor van de school
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Samenvatting. Hoe scoort de school per rubriek?
Achter de Schoolscore staat indien van toepassing de vorige score (lichtgrijs).

Hoe vinden kinderen het op school?
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Algemene indruk over het gevoel van veiligheid en het
welbevinden van kinderen. De score is hier een
gemiddelde omdat kinderen de vragen scoorden met
een cijfer van 1-10.
Hoeveel kinderen ervaren vervelende situaties op
school?

Deze rubriek geeft weer hoeveel kinderen in de klas of
daarbuiten te maken hebben met vervelende situaties
zoals pesten, bang maken, pijn doen, uitschelden of
spullen die expres kapot gemaakt worden.
Hoeveel kinderen zorgen voor vervelende situaties?

Percentage kinderen dat aangeeft wekelijks tot
dagelijks andere kinderen te pesten, bang te maken,
pijn te doen, uit te schelden of spullen van anderen
expres kapot te maken.
Zorgt de school voor veiligheid op het plein?

In hoeverre kinderen ervaren dat leerkrachten
vervelende situaties op het plein snel herkennen en
daar actie op ondernemen. De score is het % kinderen
dat “best vaak” of “heel vaak” antwoordde.
Hoe is de sfeer in de groep?

Hoe kinderen het leefklimaat in de groep ervaren en in
hoeverre zij zich aanvaard voelen in de groep.
De score is het % kinderen dat met “ja” antwoordde.

Hoe is het contact met de leerkracht?

Eerst relatie dan prestatie. Hoe kinderen het contact
met de leerkracht ervaren. Het gaat om aspecten als
aardig zijn, eerlijk zijn, luisteren, sfeer scheppen,
kinderen betrekken. De score is het % kinderen dat
met “ja” antwoordde
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