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RK Bernardus van Bockxmeerschool

Inleiding
Per 1 augustus 2015 zijn schoolbesturen bij wet verantwoordelijk zorg te dragen voor de sociale veiligheid van leerlingen op
al hun scholen. Hierbij is het verplicht dat de school zorgt voor:
1. Het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid.
2. De aanwezigheid van een persoon waarbij ten minste de taken zijn belegd van het coördineren van het beleid in het
kader van het tegengaan van pesten en die fungeert als aanspreekpunt in het kader van pesten.
3. Het monitoren van de sociale veiligheid van alle leerlingen met een instrument dat een representatief en actueel
beeld geeft en het doorsturen van de resultaten van de monitoring naar de Inspectie van het Onderwijs. Kort gezegd:
de school heeft een monitoringsplicht.

Monitoringsplicht: gegevens doorleveren naar de Inspectie
In deze rapportage vindt u verantwoordingsinformatie over de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen uit de leerjaren 7
en 8 op uw school. De informatie uit deze rapportage is gebaseerd op de resultaten van de sociale veiligheidsvragen in de
Vensters-vragenlijst. Alleen de gegevens die worden doorgestuurd naar de inspectie zijn in de rapportage opgenomen. Voor
het volledige resultaat en verder uitgesplitste informatie gaat u naar de rapportage Schoolklimaat en veiligheid in het
ManagementVenster.

Gegevensbron
De informatie over de sociale veiligheid die wordt doorgestuurd naar de Inspectie van het Onderwijs is verkregen via de
Vensters-vragenlijst voor het onderzoek naar leerlingtevredenheid. De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met
Praktikon.
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Betrouwbaarheid en afnamegroep
Voor een betrouwbaar resultaat van het onderzoek is een bepaald aantal respondenten nodig. We hebben voor u de
betrouwbaarheid berekend. Wilt u meer weten over wat een betrouwbaar aantal respondenten is? Kijk dan bij de
ondersteuningsdocumenten op vensters.nl.

Wat is de betrouwbaarheid van de respons voor de vragen over sociale veiligheid van uw school in 20202021?
Aantal leerlingen
(1 okt. telling)

School
Leerjaar 7 en 8 **

Percentage
respondenten

61

98 %

Aantal
respondenten

* Norm
vereist

* Norm
gewenst

60

42

52

Respons voldoet aan de gewenste betrouwbaarheid
Respons voldoet aan de vereiste betrouwbaarheid
Respons voldoet niet aan de vereiste betrouwbaarheid

*) Om meer te weten over de berekening van de normen kijkt u op vensters.nl.
**) De resultaten op groep 7 en 8 worden naar de inspectie doorgestuurd. De betrouwbaarheid weergegeven in deze rapportage is daarom berekend over
die groepen.

Afnamegroep
In deze rapportage is (nog) geen informatie beschikbaar over de afnamegroep (de groep leerlingen onder wie de Venstersvragenlijst is afgenomen).
N.B. Vensters biedt de mogelijkheid om de gegevens in deze rapportage automatisch door te leveren aan de Inspectie van
het Onderwijs. Daarbij geeft u aanvullende informatie over de afnamegroep, die vervolgens hier wordt weergegeven als u de
rapportage opnieuw downloadt.
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Gemiddelde cijfers sociale veiligheid
Hieronder ziet u alleen de informatie die wordt doorgestuurd naar de inspectie. De sociale veiligheid is onderverdeeld in drie
aspecten: welbevinden, ervaren van sociale veiligheid en aantasting van sociale veiligheid. Bij de drie aspecten is een cijfer
berekend en doorgestuurd naar de inspectie. De antwoorden op de vragen over hoe vaak er gepest wordt, worden ook
afzonderlijk doorgestuurd.
Een hoog cijfer betekent dat de leerlingen het fijn vinden in de klas, zich veilig voelen en weinig (of niet) gepest worden.

Wat is het welbevinden van de leerlingen? Vinden ze het fijn in de groep en klas?

8,0
Hoe ervaren de leerlingen de sociale en fysieke veiligheid? Voelen ze zich veilig?

8,9
Ervaren leerlingen aantasting van hun sociale en fysieke veiligheid?

9,0
Zijn de leerlingen sociaal veilig? Hoeveel leerlingen ervaren nooit of bijna nooit aantasting van hun
sociale en fysieke veiligheid?

70%
Hoe vaak wordt de sociale- en de fysieke veiligheid van de leerling aangetast volgens de leerlingen?
Vraag

Elke dag

Elke week

Soms

Bijna nooit

Nooit

Word je (wel eens) gepest op school?

Word je wel eens uitgescholden door kinderen op school?

Worden er wel eens expres spullen van jou kapot gemaakt op
school?

Worden er wel eens spullen van jou gestolen op school?

Word je wel eens expres buitengesloten door kinderen op school?

Ben je wel eens bang voor andere kinderen op school?

Doen kinderen op school je wel eens expres pijn (bijv. schoppen,
slaan)?
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