





VRAGENLIJST basisonderwijs 2018
HALLO!
Vul hieronder de code in die jij voor deze vragenlijst van je juf of meester hebt gekregen.
Code:

Hoe vul je deze vragenlijst in?
• Je mag zelf de vragenlijst invullen. Er zijn geen foute antwoorden. Als je iets niet begrijpt
dan mag je altijd hulp vragen aan de juf of meester.
• Gebruik een zwarte of blauwe pen (geen viltstift)
• Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje: Dus zo:
• Als je je hebt vergist, laat dan het foute kruisje staan en maak het goede vakje helemaal
zwart. Hieronder zie je een voorbeeld hoe je dat doet:
1. Vind je voetbal leuk?


•
•
•
•

Ja
Nee

Je hebt nu ingevuld dat je voetbal leuk vindt

Als je zelf getallen of tekst moet invullen, schrijf dan in het vakje en niet erbuiten.
Soms mag je meer dan 1 antwoord geven. Dan staat er bij de vraag: je mag meer dan
één antwoord geven.
Omdat je nergens je naam hoeft in te vullen, weten wij niet welke vragenlijst van jou is.
Jouw antwoorden zijn dus geheel anoniem.
Soms mag je een vraag overslaan. Dat lees je achter het antwoord dat je aankruist.
Hieronder zie je een voorbeeld:

1. Vind je voetbal leuk?
 Ja  Ga naar vraag 2
 Nee  Ga naar vraag 3

Veel succes met het invullen van de vragen!
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Achtergronden
1. Hoe oud ben je?

jaar

2. In welke groep zit je?
 Groep 6
 Groep 7
 Groep 8
3. Ben je een jongen of een meisje?
 Jongen
 Meisje
4. In welk land ben je geboren?
 Nederland
 België
 Polen
 Suriname
 Turkije
 Marokko
 Nederlandse Antillen/Aruba
 Ander land:

5. In welke plaats woon je?

6. Wat zijn de vier cijfers van je postcode?
(bijvoorbeeld: 1234)

 Weet niet
Vrije tijd
7. Hoe vaak ben je na schooltijd op de volgende plekken?

a.

Thuis, samen met anderen

b.

Alleen thuis

c.

Buiten, samen met anderen

d.

Alleen buiten

e.

Bij een vriendje of vriendinnetje

f.

Bij familie

g.

Op de buitenschoolse opvang (BSO)

h.

Bij een vereniging of club

i.

Op het schoolplein

j.

Ergens anders

Nooit

Soms

Vaak


































8. Heb je een zwemdiploma?
 Nee
 Ja
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9. Ben je lid van een sportvereniging of sportclub?
 Nee  ga naar vraag 12
 Ja  ga naar vraag 10
10. Van welke sport ben je lid?
Je mag meer dan één antwoord geven
 Atletiek
 Ballet/dans
 Basketbal
 Golf
 Handbal
 Hockey
 Judo
 Korfbal
 Paardensport
 Scouting
 Tafeltennis
 Tennis
 Turnen/gymnastiek
 Vechtsport/boksen
 Voetbal
 Volleybal
 Wielrennen
 Zwemmen
 Andere sport, namelijk:
11. Hoeveel dagen per week sport je bij een vereniging (niet onder schooltijd)?
Denk hierbij aan een normale week.
 Ik sport nooit of ik doe dit niet elke week
 1 dag per week
 2 dagen per week
 3 dagen per week
 4 dagen per week
 5 dagen per week
 6 dagen per week
 7 dagen per week
De volgende vraag hoef je alleen in te vullen als je géén lid bent van een sportvereniging.
12. Waarom ben je geen lid van een sportvereniging?
Je mag meer dan één antwoord geven
 Ik weet niet wat er allemaal voor mij te doen is
 Het is te duur om mee te doen
 Ik ben niet zo goed in sport
 Ik sta op een wachtlijst
 De sport die ik leuk vind is te ver weg
 Ik vind sporten niet zo leuk
 Ik werd gepest bij een andere sportvereniging
 Ik ga nog op een sportvereniging
 Anders, namelijk:
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13. Ben je lid van een andere vereniging of club (geen sport)?
 Nee  ga naar vraag 15
 Ja  ga naar vraag 14
14. Van welke vereniging of club ben je lid?
Je mag meer dan één antwoord geven
 Fanfare, harmonie of koor
 Knutsel-, teken- of boetseerclub
 Toneelvereniging
 Organisatie op het gebied van natuur of milieu (zoals: WNF Rangerclub)
 Scouting
 Vereniging of organisatie van kerk of moskee
 Ander soort vereniging of organisatie, namelijk:
15. Zit je op muziekles?
 Nee
 Ja
16. Hoe vaak ga jij naar de bibliotheek of bibliobus? Hiermee bedoelen we ook de bieb in de buurt of
een leespunt.
 Eens per week
 2 of 3 keer per maand
 1 keer per maand
 Minder dan 1 keer per maand
 Nooit
17. Hieronder staan een aantal dingen die je naast sport in je eigen tijd kan doen.
Hoe vaak doe je buiten schooltijd de volgende dingen?
Nooit

Soms

Vaak

a.

Stripboek lezen







b.

Tijdschrift lezen







Gamen of computerspelletjes (ook ipad, playstation,
nintendo, wii, enz)
d. Muziek luisteren













e. Boek lezen







f.













c.

Sociale media (Facebook, Whatsapp, Instagram,
Snapchat, Youtube, Skype en chatten)
g. Filmpjes maken (bijvoorbeeld vloggen)

18. Heb jij zelf een mobiele telefoon, smartphone of tablet?
Je mag meer dan één antwoord geven
 Nee
 Ja, een mobiele telefoon / smartphone
 Ja, een tablet
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19. Hoeveel uur per dag kijk jij buiten schooltijd naar een beeldscherm? Hiermee bedoelen we
computer, laptop, tablet, TV, DVD, spelcomputer, smartphone.
Denk hierbij aan een normale week.
 Ik doe dit nooit  ga naar vraag 22
 Korter dan een half uur per dag  ga naar vraag 20
 Een half uur tot 1 uur per dag  ga naar vraag 20
 1 tot 2 uur per dag  ga naar vraag 20
 2 tot 3 uur per dag ga naar vraag 20
 3 tot 6 uur per dag  ga naar vraag 20
 6 uur of langer per dag ga naar vraag 20
20. De vragen hieronder gaan over gamen. Als je geen computerspelletjes speelt of gamet is het
antwoord overal ‘nooit’.
Nooit

Soms

Vaak

Hoe vaak vind je het moeilijk om met gamen te stoppen?







Hoe vaak zeggen anderen (bijvoorbeeld ouders of vrienden)
dat je minder moet gamen?







Hoe vaak wil je liever gamen dan dat je in het echt tijd met
anderen doorbrengt (bijvoorbeeld vrienden of ouders)?







Hoe vaak voel je je onrustig of boos wanneer je niet kunt
gamen?







Hoe vaak raffel je je huiswerk of andere taken af om te gaan
gamen?







Hoe vaak ga je gamen omdat je je rot voelt?







21. De vragen hieronder gaan over sociale media. Met sociale media bedoelen we bijvoorbeeld
Facebook, Whatsapp, Instagram, Snapchat, Youtube, Skype en chatten. Als je geen sociale
media gebruikt is het antwoord overal ‘nooit’.
Nooit

Soms

Vaak

Hoe vaak vind je het moeilijk om met sociale media te
stoppen?







Hoe vaak zeggen anderen (bijvoorbeeld ouders of vrienden)
dat je minder tijd moet besteden aan sociale media?







Hoe vaak gebruik je liever sociale media dan dat je in het echt
tijd met anderen doorbrengt (bijvoorbeeld vrienden of ouders)?







Hoe vaak voel je je onrustig of boos wanneer je geen sociale
media kunt gebruiken?







Hoe vaak raffel je je huiswerk of andere taken af om sociale
media te gebruiken?







Hoe vaak gebruik je sociale media omdat je je rot voelt?









5









22. Hoeveel dagen per week speel je buiten (niet onder schooltijd)?
Denk hierbij aan een normale week.
 Ik doe dit nooit of ik doe dit niet elke week  ga naar vraag 24
 1 dag per week  ga naar vraag 23
 2 dagen per week  ga naar vraag 23
 3 dagen per week  ga naar vraag 23
 4 dagen per week  ga naar vraag 23
 5 dagen per week  ga naar vraag 23
 6 dagen per week  ga naar vraag 23
 7 dagen per week  ga naar vraag 23
23. Hoe lang per dag speel je meestal buiten (niet onder schooltijd)?
Denk hierbij aan een normale week.
 Korter dan een half uur per dag
 Een half uur tot 1 uur per dag
 1 tot 2 uur per dag
 2 tot 3 uur per dag
 3 uur per dag of langer

24. Deze vraag gaat over wat je leuk vindt om te doen.

Als je het leuk vindt wat er staat is het antwoord

.

Als je het een beetje leuk vindt wat er staat is het antwoord

Als je het niet leuk vindt wat er staat is het antwoord

.

.

Dit is een voorbeeld:
Een zandkasteel bouwen

Nu jij:

Naar vogels luisteren

Kijken naar een tekenfilm
op TV
Buiten een hut maken
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In een boom klimmen

Een spelletje doen op de
computer
Mee boodschappen doen
in de supermarkt

In de pauze op het
schoolplein spelen

Wandelen in het bos

Schelpjes zoeken op het
strand

Kleine beestjes zoeken
onder een steen

Kijken naar het
jeugdjournaal

Planten en nootjes
zoeken die je kunt eten

Op straat spelen

Een spannend boek lezen

Youtube filmpjes kijken
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Gezondheid
25. Hieronder zijn 5 gezichtjes afgebeeld die gevoelens weergeven.
Welk gezichtje komt het meest overeen met hoe je je meestal voelt?

26. Denk aan de afgelopen week…
Nooit

Bijna
nooit

Soms

Vaak

Altijd

Heb je je vol energie gevoeld?











Heb je je verdrietig gevoeld?











Heb je je eenzaam gevoeld?











Heb je plezier gehad met je
vrienden/vriendinnen?
Heb je je moe gevoeld?





















Heb je goed geslapen?











Heb je voldoende tijd voor jezelf gehad?











Heb je in je vrije tijd de dingen kunnen
doen die je wilt doen?
Hebben je ouders je eerlijk behandeld?





















27. Denk aan de afgelopen week. Heb je je fit en gezond gevoeld?
 Helemaal niet
 Bijna niet
 Gemiddeld
 Nogal
 Helemaal
28. Hoeveel dagen per week:

Ontbijt jij?
Eet je groente?
Eet je fruit?
Drink je frisdrank,
vruchtensap, siroop of zoete
melkdrank? (chocolademelk,
Fristi, Optimel enz.)

(bijna)
nooit

1 dag
per
week

2
dagen
per
week

3
dagen
per
week

4
dagen
per
week

5
dagen
per
week

6
dagen
per
week




































elke
dag






29. Als je frisdrank, vruchtensap, siroop of zoete melkdrank drinkt, hoeveel glazen drink je daar dan
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van op die dag?
 Ik drink dit nooit
 1 glas
 2 glazen
 3 glazen
 Meer dan 3 glazen
30. Hoe vind je je gezondheid in het algemeen?
 Heel goed
 Goed
 Gaat wel
 Niet zo best
 Slecht
Pesten
31. Word je wel eens gepest?
 Nee  ga naar vraag 36
 Ja ga naar vraag 32
32. Waar word je gepest?
Je mag meer dan één antwoord geven
 Op het schoolplein
 In de klas
 Op straat
 Thuis
 Op de bso
 Op de sportvereniging
 Op een andere vereniging/club
 Op internet
 Ergens anders:
33. Op welke manier word je gepest?
Je mag meer dan één antwoord geven
 Ze schelden mij uit
 Ze lachen mij uit
 Ze sluiten mij buiten
 Ze dreigen met in elkaar slaan
 Ze doen mij pijn
 Ze praten over mij
 Anders, namelijk :

34. Hoe vaak word je gepest?
 Nooit
 Minder dan 2 keer per maand
 2 of 3 keer per maand
 Ongeveer 1 keer per week
 Meerdere keren per week
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35. Zeg je tegen iemand dat je gepest wordt?
 Nee
 Ja
36. Pest je wel eens andere kinderen?
 Nooit
 Minder dan 2 keer per maand
 2 of 3 keer per maand
 Ongeveer 1 keer per week
 Meerdere keren per week
37. Doet de juf of meester er iets aan wanneer iemand gepest wordt?
 Er wordt bij ons op school niet gepest
 Nooit
 Bijna nooit
 Soms
 Vaak
 Altijd
38. Heeft de meester of juf het in de afgelopen maanden tijdens de les over pesten gehad?
 Nee
 Ja, één keer
 Ja, meer dan één keer
School
39. Is het goed gegaan op school?
Denk hierbij aan een normale week.
 Helemaal niet
 Bijna niet
 Gemiddeld
 Nogal
 Helemaal
40. Heb je goed kunnen opletten?
Denk hierbij aan een normale week.
 Nooit
 Bijna nooit
 Soms
 Vaak
 Altijd
41. Vind je het moeilijk op school?
 Helemaal niet
 Sommige dingen
 Veel dingen
 Eigenlijk alles

42. Word je goed geholpen op school als je iets niet begrijpt?
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Nooit
Soms
Vaak
Altijd

43. Vind je het vervelend om naar school te gaan?
 Nooit
 Soms
 Vaak
 Altijd
44. Geef aan hoe het met jou op school gaat.
Niet waar

Een beetje waar

Zeker waar

Als mijn juf of meester iets uitlegt, let ik op







Als ik met mijn werk bezig ben, houd ik mijn
aandacht erbij
Als ik een opdracht moet doen, werk ik een
tijd lang achter elkaar door
Als me iets niet gelijk lukt, blijf ik het
proberen
Ik vind dat ik moeilijke dingen goed aanpak

























Mij lukt het om moeilijke dingen goed te doen







De dingen die ik doe op school, kan ik ook







Ik vind dat ik goed ben in wat ik doe







45. Geef aan wat voor jou waar is.
Niet waar

Een beetje waar

Zeker waar

Ik vind de lessen van mijn juf of meester leuk
en interessant
Ik krijg werk dat ik graag doe













Ik ben blij met hoe ik mijn werk mag doen







Ik doe graag mee met de lessen







Ik heb goed contact met mijn juf of meester
(bijvoorbeeld: je kunt goed praten met je juf
of meester)
Mijn juf of meester snapt wat ik leuk vind en
wat ik moeilijk vind
Ik ben blij dat ik bij mijn juf of meester in de
klas zit
Ik voel me fijn bij mijn juf of meester
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46. Hoeveel dagen per week ga jij lopend of zelf fietsend naar school?
Denk hierbij aan een normale week.
 Nooit  ga naar vraag 48
 1 dag per week  ga naar vraag 47
 2 dagen per week  ga naar vraag 47
 3 dagen per week ga naar vraag 47
 4 dagen per week  ga naar vraag 47
 5 dagen per week  ga naar vraag 47
47. Hoe lang ben je meestal lopend of zelf fietsend per dag onderweg van huis naar school en van
school naar huis?
Tel de minuten bij elkaar op van één dag (ochtend en middag)
Denk hierbij aan een normale week.
 Korter dan 10 minuten per dag
 10 tot 20 minuten per dag
 20 tot 30 minuten per dag
 30 minuten tot een uur per dag
 Een uur per dag of langer
Thuis
48. Welke taal spreken jullie thuis meestal?
 Nederlands
 Zeeuws
 Andere taal:
49. Bij wie woon je de meeste dagen van de week?
Je mag één antwoord geven. Ik woon:
 Bij mijn vader en moeder (samen)
 Ongeveer de helft van de tijd bij mijn moeder en de helft van de tijd bij mijn vader (co-ouders)
 Bij mijn moeder en haar partner (vriend of vriendin, man of vrouw)
 Bij mijn vader en zijn partner (vriend of vriendin, man of vrouw)
 Alleen bij mijn moeder
 Alleen bij mijn vader
 Bij anderen (bijv. pleegouders, andere familie, internaat)
50. Zijn je ouders gescheiden?
 Nee
 Ja
51. Hoeveel broers en/of zussen heb je?
Broer(s)/zus(sen)

Stiefbroer(s)/zus(sen)

52. Hebben je vader en moeder een baan (of een eigen bedrijf)?
Als je bij pleeg- of stiefouder(s) woont, kun je het voor hen invullen
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Nee

Ja

Vader





Moeder





53. Hoe vaak ga je naar de kerk/moskee/synagoge?
 (Ten minste) 1 keer per week
 2 of 3 keer per maand
 1 keer per maand
 Minder dan eens per maand
 Nooit
54. Hieronder zijn 5 gezichtjes afgebeeld die gevoelens weergeven.
Welk gezichtje komt het meest overeen met hoe je je thuis meestal voelt?

55. De vragen hieronder gaan over thuis.
Nee

Ja

Voel je je thuis altijd veilig?





Vind je het thuis vaak
ongezellig?
Voel je je thuis vaak alleen
staan?
Is er veel ruzie thuis?













Wordt er bij jullie thuis gerookt?





Vrienden
56. Geef aan wat voor jou waar is.
Niet waar






Ik doe dingen samen met andere kinderen
Ik heb vriendjes en vriendinnetjes
Ik voel dat andere kinderen mij aardig vinden
Ik vind dat ik genoeg vriendjes en
vriendinnetjes heb

Een beetje waar






Zeker waar






57. Met wie kun je praten als je ergens mee zit?
Je mag meer dan één antwoord geven
 Met niemand
 Vader/moeder/verzorgers
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Zus/broer
Vrienden/vriendinnen
Opa/oma
Andere familie
Meester/juf
Kindertelefoon
Iemand anders:

Geld
58. Krijg je zakgeld?
 Nee  ga naar vraag 60
 Ja  ga naar vraag 59
59. Waar geef jij je zakgeld aan uit?
Je mag meer dan één antwoord geven
 Kleine speeltjes
 Snoep en snacks
 Cadeautjes voor anderen (bijvoorbeeld familie, vriendjes, vriendinnetjes)
 Make-up of sieraden
 Lego, Playmobil of iets dergelijks
 Ander speelgoed voor binnen of buiten
 Sparen
 Anders, namelijk:

De buurt
60. Misschien krijg jij wel eens een cijfer tussen de 1 en de 10 waarbij 1 heel slecht is en 10 heel
goed. Nu moet je zelf rapportcijfers geven bij de volgende dingen.
Cijfer
Het huis waarin ik woon
De straat waarin ik woon
De buurt waarin ik woon
Mijn school
De speelplaatsen in mijn buurt
De veiligheid in mijn buurt

61. Waar speel jij meestal als je buiten speelt?
 Ik speel nooit buiten
 In de tuin
 In de straat waar ik woon
 In het dorp/de wijk waar ik woon
 Buiten ons dorp/onze wijk
62. Is er bij jou in de buurt een goede plek om buiten te spelen met vrienden/vriendinnen?
 Nee
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 Ja
63. Wat zou er moeten verbeteren om fijner in de buurt te kunnen spelen?
Je mag meer dan één antwoord geven
 Niets
 Betere speeltoestellen om op te spelen.
 Een speelbos om in te spelen
 Een veldje om op te spelen
 Als het schoner zou zijn (denk aan minder hondenpoep, blikjes, vuilnis)
 Als het veiliger zou zijn in de buurt
 Als er minder verkeer zou zijn in de straat
 Als er meer andere kinderen buiten zouden spelen
 Als er meer sport en spel activiteiten zouden worden georganiseerd
 Anders, namelijk:

64. Vind jij het veilig bij jou in de buurt?
 Nee
 Ja

Heel erg bedankt voor het invullen van deze vragenlijst
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