
 
 

leerling enquête vijf gelijke dagen model  juni 2016 

 

Ik ben tevreden over de nieuwe schooltijden. Dus iedere dag van half negen tot twee uur. 

Antwoord  % 

helemaal niet tevreden 3.55% 

niet tevreden 2.37% 

neutraal 20.12% 

tevreden 46.15% 

heel tevreden 27.81% 

Totaal 100% 

  

Ik vind het fijn om in de klas te lunchen. 

Antwoord % 

helemaal niet tevreden 4.79% 

niet tevreden 9.58% 

neutraal 36.53% 

tevreden 31.74% 

heel tevreden 17.37% 

Totaal 100% 

  

Ik heb voldoende tijd voor de lunch 

Antwoord % 

helemaal niet tevreden 18.18% 

niet tevreden 16.97% 

neutraal 24.24% 

tevreden 27.27% 

heel tevreden 13.33% 

Totaal 100% 



 

Ik heb voldoende tijd voor ontspanning tijdens de schooldag. 

Antwoord % 

helemaal niet tevreden 10.91% 

niet tevreden 23.64% 

neutraal 32.73% 

tevreden 25.45% 

heel tevreden 7.27% 

Totaal 100% 

  

Ik heb voldoende tijd om te spelen tussen de middag. 

Antwoord % 

helemaal niet tevreden 7.27% 

niet tevreden 11.52% 

neutraal 26.06% 

tevreden 32.12% 

heel tevreden 23.03% 

Totaal 100% 

  

Ik vind het fijn dat ik op alle dagen evenveel tijd heb om te spelen, sporten, enz. 

Antwoord  % 

helemaal niet tevreden 4.27% 

niet tevreden 4.27% 

neutraal 31.10% 

tevreden 34.15% 

heel tevreden 26.22% 

Totaal 100% 

  



 

 

Aandachtspunten vanuit de leerlingen:  

( beginnend met de hoogst scorende)  

Meer tijd voor lunch en buitenspelen 
- Langer buiten spelen 
- Meer tijd om te lunchen  
- Niet meer werken tijdens de pauze 
- Langer buitenspelen in de middagpauze 
-  

Meer gym uren 
- Gymlessen zijn te kort  
- Graag meer gym uren 
-  

Meer tijd voor fruit en drinken  
- Fruit eten in de speelpauze – niet fijn 
- Niet veel tijd daarvoor 

Looplaatjes 
- Looplaatjes zijn irritant/ niet fijn  
- Geen looplaatjes meer !  

Eerst uitleg, dan werken 
- Uitleg van al het werk, dan kun je de hele dag doorwerken, en dan hoef je niet meer terug.  

 

 

De enquête is ingevuld door 145 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8.  

 


