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Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven is 8.09. De
Mgr. Zwijsenschool scoort gemiddeld 8.38. De waardering van de leerlingen voor de
Mgr. Zwijsenschool is daarmee 0.29 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.
Van de leerlingen vindt 89% dat je op de Mgr. Zwijsenschool veel leert (landelijk is dit
78%)
Volgens 91% zijn hun ouders tevreden over de school; 0% denkt dat hun ouders niet
tevreden zijn (landelijk zijn deze percentages 80% en 3%).
Van de leerlingen denkt 7% soms of vaak 'zat ik maar op een andere school'; 92%
denkt dit bijna nooit. De landelijke percentages zijn respectievelijk 27% en 72%.
84% van de leerlingen voelt zich veilig in de school, landelijk is dit 77%.Gemiddeld
rapportcijfer van 8.4. Landelijk is dit een 8.1.
De meeste leerlingen geven aan het behoorlijk goed naar de zin te hebben in de
groep.
87% vindt dat de juf/meester behoorlijk goed kan uitleggen.
Het tevredenheidscijfer voor contact met de leerkracht is een 9.3, dat is 0.5 punt
hoger dan het landelijk gemiddelde.
Van de wereldoriëntatie vakken vinden de leerlingen techniek het leukst.
Van de kunstzinnige oriëntatie vakken vinden de leerlingen excursies het leukst.
Rekenen vindt 92% best wel leuk, landelijk is dit 83%. 80% vindt taal best leuk, landelijk
is dit 77%.
Voor 94% zijn de regels best goed duidelijk.
Relatief veel kinderen vinden het rustig in de klas (84% ten opzichte van het landelijk
percentage van 74%).
47% vindt het overblijven best leuk, landelijk is dat 54%.
37% van de ouders is actief als hulpouder of commissielid. Landelijk is dit percentage
52%.
Van de ouders helpt 93% hun kind met huiswerk als zij dit willen. Landelijk is dit 92%.
Een gesprek thuis over de gebeurtenissen op school komt bij 88% soms of vaak voor;
landelijk is dit bij 90% van de leerlingen het geval.
Van de leerlingen eet 78% vaak goed voordat ze naar school gaan; 3% van de
kinderen eet ’s morgens bijna nooit. Landelijk zijn deze gemiddelden respectievelijk
74% en 5%.
21% van de leerlingen gaat naar eigen zeggen door de week voor 8 uur naar bed.
Landelijk is dit 16%.

Oordeel van de leerlingen
In deze paragraaf wordt de tevredenheid van de leerlingen over het betreffende onderwerp
weergegeven.

De lessen en de vakken
 Van de leervakken vinden de leerlingen van de Mgr. Zwijsenschool ‘Techniek’ het leukst.
72%
 Ook hoog scoren de volgende vakken: ‘Het vak rekenen’ en ‘Het vak biologie’.

 Minder enthousiast zijn de leerlingen over ‘Het vak taal’ en ‘Het vak aardrijkskunde’.
 Van de werkvormen zijn de leerlingen het meest enthousiast over ‘Samenwerken’ en
‘Werken met de computer’.
 Van de vormende vakken vinden de leerlingen ‘Excursies’ en ‘Gymnastiek’ het leukst.

De groep en de klas
 Het grootste deel van de leerlingen, namelijk 98%, heeft het behoorlijk tot goed naar de
zin in zijn of haar groep.
 Van de leerlingen geeft 77% aan dat ze veel vriendjes en vriendinnetjes op school
hebben.
 Ten aanzien van de sfeer in de klas scoort ‘Duidelijkheid regels’ de hoogste gemiddelde
waardering.

Welbevinden
 Van al onze leerlingen geeft 53% aan met plezier naar school te gaan; 38% antwoordt
‘gaat wel’ en 8% vindt schoolgaan niet zo leuk. Landelijk zijn deze cijfers respectievelijk:
45%, 41% en 13%.
 Op de vraag of er genoeg leuke dingen op school te doen zijn antwoord 67% ‘Ja’; 27%
‘gaat wel’ en 6% ‘niet zo’.
 84% van de leerlingen voelt zich veilig in de school, 8% is wel eens bang op het
schoolplein.
 Ten aanzien van het pesten op school geeft 14% aan wel eens gepest te worden, 1%
geeft aan vaak gepest te worden. Landelijk is dit resp. 19% en 4%.
 Tevens geeft 2% aan soms zelf wel eens te pesten en 1% pest zelfs vaak. Landelijk is dit
resp. 10% en 1%. Via internet wordt 6% soms gepest en 1% vaak. 22% van de leerlingen
vertelt niet aan de juf of meester als hij/zij gepest wordt.

De juf of meester
 Als de leerlingen om een oordeel over de eigen juf of meester wordt gevraagd, geeft 90%
aan dat deze best aardig is (9% antwoordt ‘gaat wel’en 1% ‘niet zo’);
 87% vindt dat de juf/meester behoorlijk goed kan uitleggen (12% antwoordt ‘gaat wel’en
1% ‘niet zo’) en 39% vindt hem of haar best wel streng.
 Ook vindt 78% van de leerlingen dat de juf of meester over het algemeen helpt als dat
nodig is en doorgaans extra opdrachten geeft als je snel klaar bent (83% vindt dat hij/zij
dat soms tot vaak doet).
 92% van de leerlingen vindt dat ze genoeg hulp krijgen bij het werken met de computer.

De school
 Ten aanzien van het schoolgebouw en het schoolplein zijn de leerlingen het meest
enthousiast over ‘Hygiëne in school’ en ‘Inrichting van de school’;
 Het meest kritisch zijn de leerlingen over ‘Uiterlijk van de school’ en over ‘Veiligheid van
de weg naar school’.

Hobby's en vrije tijd
 Als de leerlingen thuis zijn leest 40% van onze leerlingen vaak een boek, 45% kijkt vaak
televisie en 38% speelt vaak computerspelletjes. Landelijk is dat respectievelijk 44%, 58%
en 44%.
 De computer wordt door 60% van onze leerlingen thuis ook voor schoolwerk gebruikt.
Landelijk is dit 70%. Internet wordt door 91% van onze leerlingen soms tot vaak gebruikt.
Landelijk is dit 95%.
 In hun vrije tijd speelt 69% van onze leerlingen vaak buiten; 88% is lid van een sportclub en
38% is lid van een andere club of vereniging. Landelijk is dit respectievelijk 64%, 79% en
37%.

Tevredenheidscijfers
In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de tevredenheidscijfers voor de
rubrieken waarover aan de leerlingen vragen zijn gesteld.
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Referentiegroep

Peiling 2016

Peiling 2014

Alle scholen

1. Algemene tevredenheid

9.6

9.4

8.9

2. Kunstzinnige oriëntatie

9.6

9.4

9.1

3. Contact van de docent met leerlingen

9.3

8.9

8.9

4. De groep

8.6

8.2

8.1

5. Omgang van leerlingen onderling

8.6

8.2

8.0

6. Werkvormen

8.4

8.1

8.2

7. Schoolgebouw en omgeving

8.2

8.0

7.4

8. De klas

8.0

7.8

7.6

9. Feedback/ ondersteuning door docent

7.8

7.4

7.2

10. Welbevinden op school

7.7

7.5

7.3

11. Wereldoriëntatie

7.0

6.8

6.7

12. Rekenen en taal

7.0

6.9

6.8

13. Ouderbetrokkenheid

6.8

6.6

7.1

Reactie van de school op de uitkomst van de peiling
Kerkdriel, juni 2016
Beste leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8,
Bijzonder fijn dat alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben meegewerkt aan de enquête.
De uitslag geeft ons een goed beeld van de waardering van de Mgr. Zwijsenschool. Wij
vinden het belangrijk om te weten of onze inspanningen en vernieuwingen de juiste effecten
hebben. Daarnaast geeft de uitslag aan waar verbeterpunten liggen. In het team en in de
MR is de uitslag besproken.
Het is fijn dat er veel onderdelen positief gewaardeerd zijn.
Vooral de hoge waardering voor onze school, een 8.38 als rapportcijfer.
Van de leerlingen vindt 89% dat je op onze school veel leert en het grootste deel van de
leerlingen, namelijk 98% heeft het behoorlijk tot goed naar de zin in zijn of haar groep.
Fantastisch …… super !!!!
Enkele verbeterpunten geven ons de mogelijkheid om verder te werken aan de kwaliteit van
onze school. Met een aantal onderdelen zijn we als team reeds bezig.
- 15% van de leerlingen geeft aan soms wel eens gepest te worden. Landelijk is dit 23%. Door
in alle klassen op een zelfde manier te werken met de Kanjertraining leren we de kinderen
kritisch te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van anderen.
Toch vindt 8 % van de leerlingen schoolgaan niet zo leuk. Op andere scholen is dat 13%. We
willen nader gaan onderzoeken waaraan dit ligt. Mochten leerlingen uit groep 5 t/m 8 of de

Kinderraad welke we na de zomervakantie van 2016 opstarten aanvullingen hierover
hebben, dan horen wij dit graag.
Dank aan de leerlingen
het contact tussen leerlingen en leerkracht wordt door jullie heel hoog gewaardeerd met
een 9.3.
Dit vertaalt zich in een goede sfeer, waarin hard gewerkt wordt en mooie resultaten worden
behaald.
Bedankt, samen maakten we er iets moois van en laten we dat in de toekomst blijven doen!
Blik op de toekomst
Ons motto is en blijft: "Een grote school waar ook de kleintjes zich thuis voelen!"
De resultaten van de tevredenheidspeilingen 2016 worden meegenomen in de
schooljaarplannen.
Het team wil alle leerlingen die meegewerkt hebben aan de enquête hartelijk bedanken.
Het team van de Mgr. Zwijsenschool

