
 Sociale veiligheidsmonitor

Periode: 30-03-2019 - 11-05-2019
Afname: 42 deelnemers

Sociale veiligheidsmonitor - s.w.s. Fondali  Score
 
Welbevinden Nooit Soms Vaak Altijd   
Ik ga graag naar school. 4 (9.5%) 15 (35.7%) 19 (45.2%) 4 (9.5%) 5,2
Ik heb het naar mijn zin in de groep. 1 (2.4%) 7 (16.7%) 21 (50%) 13 (31%) 7,0
Wij gaan op school goed met elkaar om. 1 (2.4%) 8 (19%) 27 (64.3%) 6 (14.3%) 6,3
Ik vind het fijn op school. 2 (4.8%) 12 (28.6%) 17 (40.5%) 11 (26.2%) 6,3
Ik speel met andere kinderen. 0 (0%) 6 (14.3%) 7 (16.7%) 29 (69%) 8,5
Ik kan lekker werken in de groep. 1 (2.4%) 11 (26.2%) 23 (54.8%) 7 (16.7%) 6,2
 
Ervaren sociale en fysieke veiligheid Nooit Soms Vaak Altijd   
Ik voel me veilig op school. 3 (7.1%) 6 (14.3%) 14 (33.3%) 19 (45.2%) 7,2
Ik vind de regels op school duidelijk. 3 (7.1%) 5 (11.9%) 19 (45.2%) 15 (35.7%) 7,0
Mijn juf/meester helpt bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen. 3 (7.1%) 7 (16.7%) 18 (42.9%) 14 (33.3%) 6,7
Ik houd mij aan de regels op school. 2 (4.8%) 7 (16.7%) 25 (59.5%) 8 (19%) 6,4
Mijn juf/meester helpt kinderen die worden gepest. 3 (7.1%) 2 (4.8%) 21 (50%) 16 (38.1%) 7,3
 
Aantasting sociale en fysieke veiligheid Nooit Soms Vaak Altijd   
Ik pest zelf wel eens. 31 (73.8%) 10 (23.8%) 0 (0%) 1 (2.4%) 9,0
Als ik gepest word, vertel ik het aan mijn juf/meester. 7 (16.7%) 12 (28.6%) 14 (33.3%) 9 (21.4%) 5,3
Een ruzie kan ik zelf oplossen. 2 (4.8%) 19 (45.2%) 15 (35.7%) 6 (14.3%) 5,3
Ik ben dit schooljaar gepest door andere leerlingen. 32 (76.2%) 5 (11.9%) 4 (9.5%) 1 (2.4%) 8,7
Ik ben dit schooljaar online gepest door andere leerlingen. 39 (92.9%) 2 (4.8%) 0 (0%) 1 (2.4%) 9,6
Andere leerlingen hebben mij dit schooljaar expres pijn gedaan. (Denk hierbij aan
schoppen, slaan en knijpen)

28 (66.7%) 8 (19%) 4 (9.5%) 2 (4.8%) 8,3

Ik ben bang voor andere leerlingen. 27 (64.3%) 13 (31%) 1 (2.4%) 1 (2.4%) 8,6
Andere leerlingen hebben mij dit schooljaar buitengesloten omdat ze mij ‘anders’
vinden.

31 (73.8%) 9 (21.4%) 2 (4.8%) 0 (0%) 9,0

 

Welk rapportcijfer geef je de
school?  7,2
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