Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2015-2016?
De vergelijking met de landelijke gegevens is uiterlijk op 1 september 2016 beschikbaar.
Aantal leerlingen: 1169 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 79
Bronnen: Platform Praktijkonderwijs

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2015-2016,
uitgesplitst naar onderwijssoort?

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2015-2016, uitgesplitst naar vraag?
Vraag

Score

Ik voel me veilig op school.
De sfeer op school is prettig.
De docenten behandelen mij met respect.
Op school gelden duidelijke regels.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar
uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict).
De docenten leggen goed uit.

(5% n.v.t. *)

De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.

(6% n.v.t. *)

Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.

(6% n.v.t. *)

Ik ben tevreden over mijn mentor.
Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen.
Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector,
profiel).

(53% n.v.t. *)

Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.

(5% n.v.t. *)

Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn.

(6% n.v.t. *)

De mening van leerlingen telt mee op deze school.

(9% n.v.t. *)

De school helpt mij bij het zoeken naar een stage.

(38% n.v.t. *)

Ik leer echt iets op mijn stage.

(38% n.v.t. *)

School
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.

Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen
jaren?

Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen
jaren, uitgesplitst naar onderwijssoort?

Hoe tevreden zijn leerlingen over het PrO op de school in 2015-2016, uitgesplitst naar vraag?
Bron: Platform Praktijkonderwijs

Vraag

Score

Ik voel me veilig op school.
De sfeer op school is prettig.
De docenten behandelen mij met respect.
Op school gelden duidelijke regels.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar
uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict).
De docenten leggen goed uit.

(* 5% n.v.t.)

De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.

(* 6% n.v.t.)

Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.

(* 6% n.v.t.)

Ik ben tevreden over mijn mentor.
Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen.
Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector,
profiel).

(* 53% n.v.t.)

Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.

(* 5% n.v.t.)

Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn.

(* 6% n.v.t.)

De mening van leerlingen telt mee op deze school.

(* 9% n.v.t.)

De school helpt mij bij het zoeken naar een stage.

(* 38% n.v.t.)

Ik leer echt iets op mijn stage.

(* 38% n.v.t.)

School (PrO)

