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1.	  Inleiding	  
Scholen	  zijn	  vaak	  actief	  op	  diverse	  thema’s,	  zoals	  voeding,	  bewegen,	  pesten	  en	  sociale	  
vaardigheden.	  Er	  kan	  aandacht	  voor	  deze	  thema’s	  zijn	  in	  themaweken	  of	  tijdens	  speciale	  
lessen	  over	  deze	  onderwerpen.	  	  
Aandacht	  voor	  gezondheid	  en	  veiligheid	  wordt	  in	  meerdere	  kerndoelen	  voor	  het	  
basisonderwijs	  benoemd;	  gezonde	  kinderen	  leren	  immers	  beter	  en	  gezonde	  leerkrachten	  
werken	  beter.	  Vaak	  ontbreekt	  het	  een	  school	  aan	  een	  duidelijk	  overzicht	  welke	  
gezondheidsbevorderende	  activiteiten	  de	  school	  uitvoert.	  	  
	  
In	  het	  kader	  van	  de	  Gezonde	  School	  is	  een	  schoolprofiel	  gemaakt	  van	  uw	  basisschool,	  
Basisschool	  Cosmicus.	  Het	  schoolprofiel	  geeft	  informatie	  over	  onder	  andere	  de	  
gezondheidssituatie	  van	  de	  leerlingen	  op	  uw	  school,	  activiteiten	  op	  het	  gebied	  van	  
gezondheidsbevordering	  die	  de	  school	  uitvoert	  en	  de	  mening	  van	  ouders	  over	  aspecten	  van	  
de	  school.	  	  
Het	  schoolprofiel	  biedt	  dus	  een	  overzicht	  van	  de	  gezondheidsbevorderende	  activiteiten	  die	  
de	  school	  uitvoert.	  Dit	  schoolprofiel	  kan	  aanleiding	  zijn	  voor	  het	  doorvoeren	  van	  
verbeteringen	  op	  het	  gebied	  van	  gezondheidsbevordering	  en/of	  leerlingenzorg.	  
 
1.1.	  Beschikbare	  bronnen	  
Bij	  het	  opmaken	  van	  dit	  schoolprofiel	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  volgende	  bronnen:	  

- Schoolgids	  2012-‐2013	  
- Schoolplan	  2012-‐2016	  
- Interview	  met	  de	  directeur,	  januari	  2013	  
- De	  website	  van	  de	  school	  (www.denhaag.bcosmicus.nl)	  
- Vragenlijsten	  ouders,	  leerlingen	  en	  leerkrachten	  2013	  

 
1.2.	  Leeswijzer	  
Dit	  schoolprofiel	  start	  met	  een	  korte	  beschrijving	  van	  de	  kenmerken	  van	  Basisschool	  
Cosmicus,	  gevolgd	  door	  de	  mening	  van	  de	  ouders	  over	  de	  school	  (hoofdstuk	  2).	  Vervolgens	  
wordt	  voor	  verschillende	  gezondheidsthema’s	  het	  gedrag	  van	  de	  leerlingen	  beschreven	  
(waar	  mogelijk),	  gevolgd	  door	  maatregelen	  die	  de	  school	  en	  of	  ouders	  nemen	  op	  dit	  thema.	  
De	  gezondheidsthema’s	  die	  achtereenvolgens	  aan	  bod	  komen	  zijn:	  
	  

- Voeding	  en	  beweging	  (hoofdstuk	  3)	  
- Psychische	  gezondheid	  (hoofdstuk	  4)	  
- Roken	  en	  alcoholgebruik	  (hoofdstuk	  5)	  
- Vriendschap,	  relaties	  en	  seksualiteit	  (hoofdstuk	  6)	  
- Veiligheid	  (hoofdstuk	  7)	  	  

	  
In	  hoofdstuk	  8	  wordt	  tenslotte	  een	  samenvatting	  gemaakt	  van	  de	  meest	  opvallende	  zaken	  
en	  aandachtspunten	  van	  het	  schoolprofiel.	  Op	  basis	  hiervan	  wordt	  een	  aantal	  mogelijke	  
vervolgstappen	  voor	  de	  school	  beschreven.	  
	  
Zonder	  medewerking	  van	  de	  leerlingen,	  leerkrachten,	  ouders	  en	  directie	  van	  de	  school	  was	  
dit	  schoolprofiel	  niet	  tot	  stand	  gekomen.	  Hartelijk	  dank	  aan	  iedereen	  die	  hieraan	  heeft	  
bijgedragen.	  
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2.	  Basisschool	  Cosmicus	  
In	  dit	  hoofdstuk	  worden	  de	  belangrijkste	  kenmerken	  van	  de	  school	  beschreven.	  Ook	  wordt	  
een	  beschrijving	  gegeven	  van	  de	  mening	  van	  de	  leerlingen	  en	  ouders	  over	  de	  school.	  
	  
2.1	  Kenmerken	  van	  de	  school	  
Basisschool	  Cosmicus	  is	  een	  nieuwe	  school	  in	  Den	  Haag,	  die	  volop	  in	  ontwikkeling	  is.	  De	  
school	  is	  21	  augustus	  2012	  gestart	  en	  is	  een	  initiatief	  van	  de	  Stichting	  Cosmicus	  en	  het	  Lucas	  
Onderwijs.	  	  
Basisschool	  Cosmicus	  is	  een	  Algemeen	  Bijzondere	  school	  en	  is	  gevestigd	  in	  de	  Schilderswijk	  
in	  Den	  Haag.	  De	  school	  beschikt	  momenteel	  over	  vijf	  lokalen,	  één	  speellokaal,	  één	  gymzaal	  
en	  een	  eigen	  buiten	  speelplaats.	  De	  school	  is	  gestart	  met	  groep	  1	  t/m	  4,	  maar	  bij	  uitbreiding	  
van	  het	  aantal	  groepen	  krijgt	  de	  school	  meer	  lokalen	  tot	  haar	  beschikking	  (schoolgids	  2012-‐
2013).	  Het	  schoolgebouw	  is	  grondig	  gerenoveerd	  en	  momenteel	  is	  Basisschool	  Cosmicus	  de	  
enige	  gebruiker	  van	  het	  gebouw.	  De	  bedoeling	  is	  zo	  spoedig	  mogelijk	  een	  peuterspeelzaal	  of	  
voorschool	  in	  het	  gebouw	  te	  laten	  starten	  (schoolplan	  2012-‐2016).	  	  
	  
De	  school	  onderscheidt	  zich	  door	  'Wereldburgerschap'	  hoog	  in	  het	  vaandel	  te	  hebben	  staan	  
en	  wil	  de	  leerlingen	  opvoeden	  tot	  burgers	  die,	  waar	  ook	  ter	  wereld,	  met	  respect	  naar	  
anderen	  toe	  kunnen	  leren,	  leven	  en	  werken	  (schoolgids	  2012-‐2013).	  Uitgangspunt	  hierbij	  is	  
de	  mondiale	  waarden	  en	  normen	  zoals	  die	  zijn	  weergegeven	  in	  de	  Universele	  Verklaring	  van	  
de	  Rechten	  van	  de	  Mens	  en	  die	  van	  het	  Kind.	  Basisschool	  Cosmicus	  Rotterdam	  is	  sinds	  juni	  
2010	  officieel	  een	  UNESCO-‐school.	  Zij	  is	  de	  enige	  UNESCO-‐basisschool	  in	  Nederland.	  
Basisschool	  Cosmicus	  Den	  Haag	  hoopt	  dit	  binnen	  een	  jaar	  ook	  te	  worden	  (interview	  
directeur,	  2013).	  
	  
Verder	  heeft	  de	  school	  een	  verlengde	  schooldag	  op	  de	  woensdag:	  er	  worden	  tussen	  12.45	  
uur	  en	  14.30	  uur	  extra	  lessen	  geboden	  aan	  door	  de	  leerkrachten	  geselecteerde	  leerlingen,	  
om	  achterstand	  weg	  te	  werken.	  Voor	  de	  toekomst	  is	  het	  plan	  om	  tijdens	  deze	  
woensdagmiddaglessen	  ook	  leerlingen	  te	  laten	  excelleren	  en	  talenten	  tot	  ontwikkeling	  te	  
laten	  komen.	  Deze	  lessen	  worden	  verzorgd	  door	  de	  groepsleerkrachten.	  Tevens	  zullen	  er	  op	  
de	  dinsdag-‐	  en	  donderdagmiddag	  extra	  activiteiten	  starten,	  waarvoor	  leerlingen	  zich	  kunnen	  
inschrijven.	  Te	  denken	  valt	  aan:	  dans,	  kunst,	  vioolles	  en	  techniek	  en	  wetenschap.	  Dit	  gebeurt	  
in	  samenwerking	  met	  Kicks	  van	  2Samen	  en	  De	  Talentenclub	  van	  Instituut	  Het	  Centrum.	  
(schoolplan	  2012-‐2016).	  
	  
Het	  merendeel	  van	  de	  ouders	  van	  de	  leerlingen	  is	  van	  Turkse	  afkomst	  en	  60%	  van	  de	  ouders	  
kiest	  bewust	  voor	  het	  Cosmicus	  concept.	  Zij	  wonen	  dan	  ook	  niet	  in	  de	  directe	  omgeving	  van	  
de	  school	  (schoolplan	  2012-‐2016).	  
	  
Bij	  aanvang	  van	  het	  schooljaar	  telde	  de	  school	  75	  leerlingen,	  verdeeld	  over	  vier	  groepen.	  En	  
momenteel	  werken	  er	  7	  personeelsleden	  op	  de	  school	  (schoolgids	  2012-‐2013).	  
	  	  
2.2	  Mening	  van	  leerlingen	  over	  school	  
In	  maart	  2013	  hebben	  14	  leerlingen	  uit	  groep	  4 van	  basisschool	  Cosmicus	  een	  vragenlijst	  
ingevuld	  over	  gezonde	  leefstijl	  zowel	  thuis	  als	  op	  school	  (zie	  bijlage	  I)	  (vragenlijst	  leerlingen,	  
2013). Hieruit	  blijkt	  dat	  de	  leerlingen	  over	  het	  algemeen	  met	  plezier	  naar	  school	  gaan	  (86%	  
gaat	  altijd	  met	  plezier	  naar	  school)	  en	  79%	  heeft	  ook	  veel	  vrienden/vriendinnen	  op	  school.	  	  
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Over	  de	  netheid	  en	  hygiëne	  van	  de	  school	  zijn	  de	  leerlingen	  iets	  minder	  tevreden.	  57%	  vindt	  
het	  klaslokaal	  en	  de	  gangen	  schoon,	  slechts	  21%	  vindt	  dat	  de	  toiletten	  schoon	  zijn	  en	  50%	  
van	  de	  leerlingen	  vindt	  dat	  het	  schoolplein	  er	  netjes	  uit	  ziet.	  
 
2.3	  Mening	  van	  ouders	  over	  school	  
19	  ouders	  hebben	  de	  vragenlijst	  betreffende	  een	  gezonde	  leefstijl	  van	  hun	  kind	  in	  februari	  
2013	  ingevuld	  (zie	  bijlage	  II)	  (vragenlijst	  ouders,	  2013).	  
84%	  van	  de	  ouders	  geeft	  aan	  dat	  zijn/haar	  kind	  met	  plezier	  naar	  school	  gaat.	  43%	  van	  de	  
ouders	  geeft	  aan	  dat	  zijn/haar	  kind	  wel	  eens	  gepest	  op	  geplaagd	  wordt,	  van	  wie	  15%	  
aangeeft	  dat	  dit	  vaker	  gebeurd.	  16%	  van	  de	  ouders	  geeft	  aan	  dat	  zijn/haar	  kind	  wel	  eens	  
andere	  kinderen	  pest	  of	  plaagt.	  	  
Wat	  het	  schoolgebouw	  zelf	  betreft,	  is	  100%	  van	  de	  ouders	  tevreden	  over	  de	  hygiëne	  van	  het	  
klaslokaal	  en	  de	  gangen.	  Ook	  over	  de	  netheid	  van	  het	  schoolplein	  en	  de	  toiletten	  is	  84%	  van	  
de	  ouders	  tevreden.	  
	  
	  
3.	  Voeding	  en	  bewegen	  
Gezonde	  voeding	  en	  voldoende	  bewegen	  is	  goed	  voor	  de	  gezondheid	  en	  zorgt	  ervoor	  dat	  
een	  kind	  zich	  goed	  kan	  ontwikkelen.	  Kinderen	  brengen	  veel	  tijd	  op	  school	  door,	  dus	  
aandacht	  voor	  voeding	  en	  bewegen	  op	  school	  is	  belangrijk.	  In	  onderstaand	  hoofdstuk	  wordt	  
beschreven	  op	  welke	  manier	  de	  school	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  thema’s	  voeding	  en	  
bewegen	  en	  wordt	  aangegeven	  of	  de	  school	  regels	  heeft	  over	  tussendoortjes	  en	  traktaties.	  	  
	  
3.1	  Voeding-‐	  en	  beweeggedrag	  van	  leerlingen	  
Ouders	  gaven	  met	  de	  vragenlijst	  aan	  dat	  83%	  van	  de	  kinderen	  elke	  ochtend	  ontbijt	  
(vragenlijst	  ouders,	  2013).	  72%	  van	  de	  leerlingen	  eet	  dagelijks	  fruit	  en	  dan	  gemiddeld	  1	  stuk	  
fruit	  per	  dag.	  Echter	  21%	  van	  de	  leerlingen	  eet	  dagelijks	  groenten.	  
	  
52%	  van	  de	  leerlingen	  komt	  lopend	  of	  met	  de	  fiets	  naar	  school	  en	  15%	  van	  de	  leerlingen	  
speelt	  (buiten	  schooltijd)	  dagelijks	  buiten.	  De	  overige	  leerlingen	  spelen	  maximaal	  3	  dagen	  
per	  week	  buiten	  en	  dan	  gemiddeld	  een	  half	  uur	  (vragenlijst	  ouders,	  2013).	  
	  
De	  14	  leerlingen	  die	  de	  vragenlijst	  over	  een	  gezonde	  leefstijl	  2012	  hebben	  ingevuld,	  zeggen	  
het	  volgende	  over	  voeding	  en	  bewegen	  (zie	  bijlage	  I).	  
78%	  van	  de	  kinderen	  vindt	  dat	  zij	  gezond	  eten,	  14%	  vindt	  dat	  zij	  zeer	  ongezond	  eten.	  64%	  
van	  de	  leerlingen	  geeft	  aan	  dat	  zij	  dagelijks	  ontbijten,	  57%	  eet	  iedere	  dag	  fruit	  en	  43%	  eet	  
elke	  dag	  groente.	  	  
79%	  van	  de	  leerlingen	  geeft	  aan	  dat	  zij	  altijd	  met	  de	  auto	  naar	  school	  gebracht	  worden,	  
slechts	  14%	  zegt	  dagelijks	  lopend	  of	  op	  de	  fiets	  naar	  school	  te	  gaan.	  43%	  van	  de	  leerlingen	  
geeft	  aan	  nooit	  buiten	  te	  spelen	  en	  36%	  speelt	  elke	  dag	  buiten	  (vragenlijst	  leerlingen,	  2013).	  	  
	  	  
3.2	  Wat	  doet	  de	  school?	  
Voeding	  
Gezond	  eten	  vindt	  de	  school	  belangrijk.	  Zij	  vraagt	  hiervoor	  dan	  ook	  veel	  aandacht	  van	  de	  
ouders.	  In	  de	  schoolgids	  is	  bijvoorbeeld	  het	  belang	  van	  ontbijten	  opgenomen,	  de	  school	  
raadt	  ouders	  aan	  om	  ’s	  morgens	  samen	  met	  hun	  kind	  te	  ontbijten.	  Verder	  mogen	  ouders	  
hun	  kind	  voor	  de	  ochtendpauze	  alleen	  fruit	  meegeven	  (liga's,	  sultana's,	  koeken,	  cheez-‐
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dippers,	  e.d.	  zijn	  niet	  toegestaan).	  Ook	  voor	  de	  lunch	  moeten	  ouders	  zorgen	  voor	  een	  
verantwoord	  lunchpakket,	  d.w.z.	  bij	  voorkeur	  bruin	  brood	  met	  hartig	  beleg.	  Koolzuurhoudende	  
dranken	  mogen	  niet	  gedronken	  worden.	  De	  school	  biedt	  de	  mogelijkheid	  om	  schoolmelk	  af	  te	  nemen	  
(schoolgids	  2012-‐2013;	  interview	  directeur,	  2013).	  	  
Verder	  geeft	  de	  school	  aan	  ouders	  het	  advies	  om	  kinderen	  alleen	  gezonde	  traktaties	  uit	  te	  
laten	  delen	  (voorbeelden	  hiervan	  worden	  op	  de	  website	  gegeven).	  	  
5	  Leerkrachten	  hebben	  in	  maart	  2013	  een	  vragenlijst	  ingevuld	  over	  gezonde	  leefstijl	  
betreffende	  hun	  leerlingen	  en	  de	  school	  (zie	  bijlage	  III).	  Alle	  leerkrachten	  geven	  aan	  dat	  er	  
een	  voedingsbeleid	  is	  op	  school	  en	  80%	  zorgt	  ook	  dat	  het	  voedingsbeleid	  wordt	  nageleefd.	  	  
40%	  van	  de	  leerkrachten	  vindt	  dat	  de	  school	  de	  leerlingen	  stimuleert	  om	  een	  actieve	  leefstijl	  
te	  hebben.	  Alle	  leerkrachten	  geven	  aan	  af	  en	  toe	  actief	  deel	  te	  nemen	  aan	  het	  buiten	  spelen	  
tijdens	  de	  pauzes.	  	  
	  
Bewegen	  
Gym-‐	  en	  sportlessen	  
Alle	  leerlingen	  van	  de	  school	  krijgen	  bewegingsonderwijs;	  momenteel	  nog	  van	  een	  
groepsleerkracht,	  maar	  in	  de	  toekomst	  door	  een	  vakleerkracht	  (interview	  directeur,	  2013).	  
De	  gymlessen	  worden	  tweemaal	  per	  week	  door	  de	  eigen	  leerkracht	  gegeven,	  met	  als	  basis	  
het	  stimuleren	  van	  beweging	  (schoolgids	  2012-‐2013). 
Verder	  kunnen	  de	  leerlingen	  in	  het	  kader	  van	  extra	  activiteiten	  voor	  sport	  kiezen	  en	  wordt	  er	  
één	  keer	  per	  jaar	  een	  sportdag	  georganiseerd	  (schoolgids	  2012-‐2013).	  	  
 
Zwemles	  
Vanaf	  groep	  5	  zullen	  leerlingen	  beginnen	  met	  zwemlessen	  (dit	  zal	  volgend	  schooljaar	  van	  
start	  gaan)	  (schoolgids	  2012-‐2013;	  interview	  directeur).	  
	  
Buitenspelen	  
Alle	  leerlingen	  spelen	  dagelijks	  buiten.	  Leerlingen	  vanaf	  groep	  3	  spelen	  een	  uur	  per	  dag	  
buiten	  en	  de	  kleuters	  spelen	  gemiddeld	  twee	  uur	  per	  dag	  buiten	  (interview	  directeur,	  2013).	  
	  
Ouderbetrokkenheid	  
Ouderbetrokkenheid	  speelt	  een	  grote	  rol.	  Basisschool	  Cosmicus	  vindt	  dat	  ouders	  een	  
belangrijke	  bijdrage	  hebben	  bij	  de	  leerresultaten	  van	  hun	  kind.	  Zij	  hebben	  als	  mededocenten	  
een	  onderwijskundige	  opdracht,	  waarbij	  wordt	  samengewerkt	  met	  de	  school.	  De	  school	  
organiseert	  daarvoor	  bijeenkomsten	  om	  ouders	  voor	  te	  lichten	  over	  succesvolle	  
pedagogische	  en	  onderwijskundige	  strategieën	  in	  een	  huiselijke	  context,	  zodat	  ouders	  deze	  
rol	  nog	  beter	  kunnen	  nemen	  (schoolgids	  2012-‐2013).	  Er	  worden	  ouderbijeenkomsten	  
georganiseerd	  om	  zo	  de	  ouders	  bij	  de	  school	  te	  betrekken.	  Ook	  kunnen	  ouders	  op	  school	  
helpen	  met	  verschillende	  activiteiten,	  zoals	  schoolreisjes,	  feestvieringen,	  projecten,	  enz.	  Ook	  
zijn	  een	  aantal	  moeders	  actief	  als	  luizenmoeders.	  
De	  school	  communiceert	  naar	  de	  ouders	  d.m.v.	  nieuwsbrieven,	  schoolkrant,	  website	  (en	  
facebook),	  mededelingenbord	  per	  groep	  en	  het	  algemene	  mededelingenbord,	  
informatieavonden,	  ouderontbijten	  en	  huisbezoeken	  (schoolgids	  2012-‐2013;	  interview	  
directeur).	  Ouders	  kunnen	  verder	  meebeslissen	  over	  activiteiten	  d.m.v.	  de	  OR.	  Een	  MR	  
wordt	  momenteel	  gevormd	  (interview	  directeur,	  2013).	  Ouders	  kunnen	  de	  directeur	  te	  allen	  
tijde	  aanspreken	  in	  de	  gang	  of	  op	  zijn	  kamer.	  Verder	  kunnen	  ze	  hem	  altijd	  telefonisch	  
bereiken	  en	  brengt	  ook	  de	  directeur	  huisbezoeken.	  Voor	  ouders	  die	  het	  toch	  moeilijk	  vinden	  
om	  de	  directeur	  rechtstreeks	  aan	  te	  spreken	  is	  er	  een	  ideeënbus	  (interview	  directeur,	  2013).	  	  
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4.	  Psychische	  gezondheid	  
	  
Op	  school	  worden	  kinderen	  dagelijks	  geconfronteerd	  met	  leeftijdsgenootjes.	  De	  basisschool	  
is	  een	  plek	  waar	  kinderen	  vriendjes	  maken,	  ontdekken	  wat	  ze	  goed	  kunnen	  maar	  soms	  ook	  
gepest	  worden.	  Kortom,	  voor	  de	  sociaal	  emotionele	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  is	  de	  
basisschool	  een	  belangrijke	  leerschool.	  Verder	  is	  het	  voor	  de	  leerkrachten	  prettig	  wanneer	  
leerlingen	  goed	  met	  elkaar	  omgaan	  en	  problemen	  zelfstandig	  kunnen	  oplossen.	  In	  
onderstaand	  hoofdstuk	  wordt	  een	  beschrijving	  gegeven	  van	  wat	  de	  school	  doet	  om	  de	  
sociaal	  emotionele	  ontwikkeling	  van	  leerlingen	  te	  ondersteunen.  
 
4.1	  Wat	  doet	  de	  school?	  
Sociaal	  emotionele	  ontwikkeling	  
Basisschool	  Cosmicus	  probeert	  in	  haar	  lesprogramma	  een	  link	  te	  leggen	  naar	  sociale	  
competenties.	  Om	  dit	  te	  bevorderen	  is	  er	  voor	  coöperatief	  onderwijs	  gekozen.	  De	  leerlingen	  
kunnen	  door	  middel	  van	  deze	  werkwijze	  met	  elkaar,	  maar	  ook	  van	  elkaar	  leren.	  
Samenwerking	  staat	  centraal.	  Deze	  aan	  pak	  draagt	  bij	  aan	  het	  pedagogische	  klimaat,	  de	  
sfeer	  van	  de	  omgeving	  waarin	  leerlingen	  het	  gemakkelijkst	  leren	  (schoolgids	  2012-‐2013).	  
Leerlingen	  worden	  uitgedaagd	  om	  zelf	  initiatief	  te	  nemen,	  elkaar	  te	  helpen	  en	  problemen	  
samen	  op	  te	  lossen.	  
Basisschool	  Cosmicus	  gaat	  er	  vanuit	  dat	  een	  positief	  zelfbeeld	  erg	  belangrijk	  is	  voor	  de	  
ontwikkeling	  van	  het	  kind.	  Zij	  gaat	  er	  dan	  ook	  vanuit	  dat	  ieder	  kind	  uniek	  is	  en	  daardoor	  een	  
passende	  aanpak	  geboden	  krijgt.	  Leerlingen	  worden	  vooral	  positief	  benaderd	  en	  er	  wordt	  de	  
leerlingen	  veiligheid	  en	  vertrouwen	  geboden.	  Kinderen	  krijgen	  hierdoor	  een	  positiever	  
zelfbeeld	  en	  zelfvertrouwen.	  Verder	  leren	  ze	  door	  deze	  benadering	  respect	  te	  hebben	  voor	  
zichzelf,	  de	  omgeving	  en	  ieder	  ander	  (schoolgids	  2012-‐2013).	  
Verder	  wordt	  er	  gewerkt	  met	  de	  mondiale	  waarden	  en	  normen;	  wederzijds	  respect,	  
zorgvuldigheid	  en	  geduld,	  rechtvaardigheid,	  verantwoordelijkheid,	  solidariteit	  en	  moed	  
(schoolgids	  2012-‐2013).	  	  
Tevens	  gaat	  de	  school	  werken	  met	  het	  programma	  De	  Vreedzame	  school.	  De	  Vreedzame	  
school	  is	  een	  programma	  voor	  sociale	  competentie	  en	  democratisch	  burgerschap	  (Interview	  
directeur,	  2013).	  
	  
Ter	  ondersteuning	  van	  de	  psychologische	  en	  sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling	  van	  de	  
leerlingen	  zijn	  de	  volgende	  specialisten	  op	  school	  (of	  op	  afroep)	  beschikbaar:	  intern	  
begeleider,	  jeugdarts,	  pedagoog	  (oudercontactpersoon)	  en	  onderwijscoördinator.	  Voor	  de	  
kleuters	  is	  er	  een	  onderwijsassistent	  aanwezig,	  die	  hen	  kan	  helpen	  bij	  de	  taalontwikkeling.	  
Vanaf	  groep	  3	  krijgen	  de	  groepsleerkrachten	  verlengde	  instructie	  m.b.t.	  coöperatief	  leren,	  
zodat	  zij	  hun	  leerlingen	  zelf	  goed	  kunnen	  begeleiden	  (interview	  directeur,	  2013).	  De	  intern	  
begeleider	  is	  voor	  één	  dag	  	  per	  week	  aanwezig,	  wat	  te	  weinig	  is	  voor	  de	  school.	  Vandaar	  dat	  
er	  momenteel	  een	  IB-‐er	  geworven	  wordt	  voor	  minimaal	  twee	  dagen	  per	  week	  (interview	  
directeur,	  2013).	  
	  
Leerlingen	  weten	  dat	  zij	  met	  problemen	  bij	  hun	  leerkracht	  terecht	  kunnen.	  60%	  van	  de	  
leerkrachten	  geeft	  aan	  dat	  kinderen	  ook	  daadwerkelijk	  komen	  praten	  als	  zij	  ergens	  
meezitten	  (vragenlijst	  leerkrachten,	  2013).	  Echter	  35%	  van	  de	  leerlingen	  durft	  zelf	  tegen	  een	  
ander	  kind	  te	  zeggen	  wanneer	  het	  iets	  niet	  leuk	  vindt	  (vragenlijst	  leerlingen,	  2013).	  Ook	  
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weten	  de	  leerkrachten	  dat	  zij	  voor	  inhoudelijke	  problemen	  bij	  de	  onderwijscoördinator	  
terecht	  kunnen	  en	  voor	  overige	  problemen	  bij	  de	  directeur.	  	  
Aangezien	  de	  school	  nog	  startend	  is,	  moeten	  bepaalde	  zaken	  nog	  verder	  opgepakt	  worden.	  
Leerkrachten	  zijn	  tot	  op	  zekere	  hoogte	  voldoende	  toegerust	  op	  met	  bepaalde	  problemen	  om	  
te	  gaan.	  Zij	  worden	  ondersteund	  door	  de	  pedagoog	  om	  bepaalde	  zaken	  op	  te	  pakken.	  Ook	  
begeleiding	  van	  leerlingen	  en	  ouders	  wordt	  momenteel	  verder	  uitgebreid.	  Hiervoor	  wordt	  	  
ondersteuning	  geboden	  vanuit	  het	  Lucas	  Onderwijs	  en	  is	  er	  preventieve	  ambulante	  
begeleiding	  (interview	  directeur,	  2013).	  
	  
Pesten	  
De	  onderlinge	  sfeer	  tussen	  de	  leerlingen	  is	  goed,	  hoewel	  pestgedrag	  wel	  voorkomt	  
(interview	  directeur,	  2013).	  Dit	  wordt	  door	  de	  ouders	  bevestigd.	  43%	  van	  de	  ouders	  geeft	  
aan	  dat	  zijn/haar	  kind	  wel	  eens	  gepest	  op	  geplaagd	  wordt,	  van	  wie	  15%	  aangeeft	  dat	  dit	  
vaker	  gebeurd.	  16%	  van	  de	  ouders	  geeft	  aan	  dat	  zijn/haar	  kind	  wel	  eens	  andere	  kinderen	  
pest	  of	  plaagt.	  60%	  van	  de	  leerkrachten	  geeft	  aan	  dat	  de	  onderlinge	  sfeer	  tussen	  de	  kinderen	  
in	  de	  groep	  over	  het	  algemeen	  goed	  is	  en	  60%	  geeft	  aan	  dat	  er	  in	  de	  groep	  wel	  eens	  
kinderen	  gepest	  worden	  (vragenlijst	  leerkrachten,	  2013).	  36%	  van	  de	  leerlingen	  (van	  groep	  
4)	  geeft	  aan	  gepest	  of	  geplaagd	  te	  worden	  op	  school	  en	  21%	  van	  hen	  geeft	  aan	  andere	  
kinderen	  te	  pesten	  of	  te	  plagen	  (vragenlijst	  leerlingen,	  2013).	  
Basisschool	  Cosmicus	  wil	  dit	  gaan	  aanpakken	  d.m.v.	  SOFA	  trainingen.	  Een	  pestprotocol	  is	  
aanwezig	  (interview	  directeur,	  2013).	  
 
 

5.	  Roken	  en	  alcoholgebruik	  
De	  meeste	  basisschoolleerlingen	  roken	  en	  drinken	  nog	  niet.	  Jongeren	  beginnen	  meestal	  pas	  
in	  de	  pubertijd	  met	  het	  (experimenteren)	  met	  roken	  en	  drinken.	  Veel	  basisschoolleerlingen	  
hebben	  wel	  eens	  alcohol	  gedronken.	  Hieronder	  wordt	  beschreven	  in	  hoeverre	  de	  school	  hier	  
aandacht	  aan	  besteedt.	  
 
5.1	  Wat	  doet	  de	  school?	  
Aangezien	  de	  school	  momenteel	  alleen	  leerlingen	  in	  groep	  1	  t/m	  4	  heeft,	  is	  dit	  thema	  nog	  
niet	  aan	  de	  orde.	  Wel	  geldt	  op	  Basisschool	  Cosmicus	  een	  rookverbod	  (schoolgids	  2012-‐
2013).	  
 
 
6.	  Vriendschap,	  relaties	  en	  seksualiteit	  
Kinderen	  hebben	  al	  op	  jonge	  leeftijd	  vragen	  over	  hun	  lichaam,	  b.v.	  het	  verschil	  tussen	  
jongens	  en	  meisjes.	  Ook	  zijn	  veel	  kinderen	  op	  de	  basisschool	  voor	  het	  eerst	  verliefd.	  Uit	  
onderzoek	  blijkt	  dat	  jongeren	  ongeveer	  tussen	  de	  13	  jaar	  (zoenen)	  en	  17	  jaar	  
(geslachtsgemeenschap)	  seksueel	  actief	  worden	  (Rutgers	  nisso	  groep,	  2010).	  In	  dit	  hoofdstuk	  
wordt	  beschreven	  of	  hier	  op	  school	  aandacht	  aan	  wordt	  besteed.	  
 
6.1	  Wat	  doet	  de	  school?	  
Aangezien	  Basisschool	  Cosmicus	  coöperatief	  onderwijs	  biedt,	  wordt	  er	  tijdens	  elke	  les	  
aandacht	  besteed	  aan	  identiteit	  en	  zelfbeeld	  en	  het	  stellen	  van	  grenzen	  (schoolgids	  2012-‐
2013).	  Gezien	  de	  leeftijd	  van	  de	  leerlingen	  (groep	  1	  t/m	  4)	  speelt	  seksualiteit	  nog	  geen	  rol.	  
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7.	  Veiligheid	  
De	  school	  moet	  voor	  kinderen	  een	  veilige	  plek	  zijn.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  lokalen,	  gangen	  
en	  het	  speelplein	  veilig	  zijn.	  Maar	  ook	  verkeersveiligheid	  in	  en	  om	  de	  school	  is	  van	  belang.	  
Kinderen	  leren	  meestel	  op	  de	  basisschoolleeftijd	  fietsen	  en	  deelnemen	  aan	  het	  verkeer.	  In	  
onderstaand	  hoofdstuk	  wordt	  beschreven	  op	  welke	  manier	  de	  school	  aandacht	  besteed	  aan	  
het	  thema	  veiligheid.	  	  
 
7.1	  Wat	  doet	  de	  school?	  
Wat	  betreft	  de	  veiligheid	  van	  de	  kinderen,	  heeft	  de	  school	  verschillende	  maatregelen	  
getroffen.	  
	  
Veiligheid	  in	  de	  school	  
Het	  schoolgebouw	  voldoet	  aan	  de	  gestelde	  veiligheidsnormen	  en	  Basisschool	  Cosmicus	  
beschikt	  over	  een	  gebruiksvergunning.	  Jaarlijks	  vindt	  er	  een	  ontruimingsoefening	  plaats	  en	  
een	  calamiteitenplan	  is	  in	  ontwikkeling.	  In	  het	  gebouw	  zijn	  CO2	  meters	  aanwezig,	  er	  is	  
echter	  geen	  ventilatiesysteem.	  De	  lokalen	  kunnen	  wel	  allemaal	  gelucht	  worden	  (interview	  
directeur,	  2013).	  80%	  van	  de	  leerkrachten	  vindt	  de	  temperatuur	  in	  het	  klaslokaal	  precies	  
goed,	  de	  overige	  leerkrachten	  vinden	  het	  lokaal	  meestal	  te	  warm.	  20%	  van	  de	  leerkrachten	  
geeft	  aan	  dat	  het	  klaslokaal	  24	  uur	  per	  dag	  geventileerd	  wordt	  (vragenlijst	  leerkrachten,	  
2013).	  
	  
De	  school	  moet	  ook	  een	  gezonde	  werkplek	  zijn	  voor	  de	  leerkrachten.	  Ter	  ondersteuning	  
hiervan	  wordt	  een	  ARBO-‐risico-‐inventarisatie	  opgesteld,	  die	  01-‐08-‐2013	  afgerond	  zal	  zijn	  
(interview	  directeur,	  2013).	  Bij	  problemen	  kunnen	  de	  leerkrachten	  terecht	  bij	  de	  
onderwijscoördinator,	  die	  hun	  vertrouwenspersoon	  is.	  	  
	  
Veiligheid	  rondom	  de	  school	  
De	  veiligheid	  rondom	  de	  school	  laat	  te	  wensen	  over;	  de	  verkeerssituatie	  rondom	  school	  is	  
gevaarlijk,	  vooral	  bij	  het	  oversteken.	  De	  school	  heeft	  actie	  ondernomen	  om	  het	  oversteken	  
veiliger	  te	  maken,	  er	  zullen	  onder	  andere	  borden	  geplaatst	  worden.	  	  
Om	  de	  veiligheid	  rondom	  de	  school	  verder	  te	  verbeteren,	  worden	  er	  rondom	  de	  school	  
camera’s	  geplaatst	  (interview	  directeur,	  2013).	  	  
	  
Het	  schoolplein	  op	  zich	  is	  veilig,	  het	  is	  een	  afgesloten	  terrein.	  Alleen	  de	  tegels	  die	  op	  het	  
schoolplein	  liggen	  zijn	  erg	  grof,	  waardoor	  kinderen	  gemakkelijk	  schaafwonden	  oplopen.	  Dit	  
is	  iets	  wat	  de	  school	  graag	  wil	  aanpakken	  (interview	  directeur,	  2013).	  De	  school	  heeft	  
daarom	  een	  plan	  gemaakt	  voor	  herinrichting	  van	  het	  schoolplein.	  Op	  het	  schoolplein	  moeten	  
ook	  speeltoestellen	  komen,	  zodat	  kinderen	  uitgedaagd	  worden	  om	  te	  spelen	  op	  het	  plein	  
(dit	  voorkomt	  ook	  dat	  kinderen	  uit	  verveling	  elkaar	  gaan	  plagen)	  (interview	  directeur,	  2013).	  
 
Hygiëne	  
Basisschool	  Cosmicus	  heeft	  veel	  aandacht	  voor	  hygiëne,	  zij	  heeft	  hiervoor	  een	  eigen	  
methode	  ontwikkeld	  (interview	  directeur,	  2013).	  Zowel	  de	  ouders	  als	  leerkrachten	  zijn	  
tevreden	  over	  de	  hygiëne	  van	  de	  school,	  echter	  de	  leerlingen	  zelf	  zijn	  hier	  minder	  tevreden	  
over	  (21%	  vindt	  de	  toiletten	  schoon	  en	  57%	  vindt	  het	  klaslokaal	  en	  de	  gangen	  schoon).	  
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8.	  Samenvatting	  
 
In	  dit	  hoofdstuk	  worden	  de	  sterke	  punten	  wat	  betreft	  gezondheidsbevordering	  op	  
Basisschool	  Cosmicus	  genoemd,	  evenals	  aandachtpunten	  wat	  betreft	  preventie	  en	  zorg.	  
Tenslotte	  wordt	  een	  aantal	  suggesties	  gedaan	  wat	  betreft	  mogelijke	  vervolgstappen	  om	  
structureel	  aandacht	  te	  (blijven)	  besteden	  aan	  gezondheidsbevordering	  op	  school.	  
 
 
8.1	  Opvallende	  zaken	  
Basisschool	  Cosmicus	  is	  een	  startende	  school,	  die	  coöperatief	  onderwijs	  biedt.	  
Wereldburgerschap	  staat	  hoog	  in	  het	  vaandel	  en	  de	  school	  wil	  dan	  ook	  graag	  een	  UNESCO	  
school	  worden.	  Ouderbetrokkenheid	  speelt	  een	  grote	  rol.	  
	  	  
Sterke	  punten:	  
Voeding	  en	  bewegen:	  
-‐	  Er	  wordt	  bij	  de	  ouders	  veel	  aandacht	  gevraagd	  voor	  gezonde	  voeding	  (ontbijt,	  
verantwoorde	  lunch).	  
-‐	  Advies	  betreffende	  gezonde	  tussendoortjes	  en	  traktaties.	  
-‐	  Adviezen	  zijn	  opgenomen	  in	  de	  schoolgids.	  
	  
Psychische	  gezondheid:	  
-‐	  Coöperatief	  onderwijs	  draagt	  bij	  aan	  positieve	  psychologische	  en	  sociaal-‐emotionele	  
ontwikkeling.	  
	  
8.2	  Aandachtspunten	  
Voeding	  en	  bewegen:	  
- Kinderen	  bewegen	  buiten	  schooltijd	  erg	  weinig.	  
- Zowel	  ouders	  als	  leerkrachten	  geven	  aan	  dat	  de	  kinderen	  regelmatig	  last	  hebben	  van	  
vermoeidheid.	  

	  
Psychische	  gezondheid:	  
-‐	  Pestgedrag	  komt	  voor	  op	  school.	  
	  
Roken	  en	  alcoholgebruik	  
-‐	  Nu	  nog	  geen	  aandacht	  voor,	  maar	  is	  ook	  nog	  niet	  van	  toepassing	  (nu	  alleen	  groep	  1-‐4).	  
	  
8.3	  Hoe	  verder?	  
Basisschool	  Cosmicus	  is	  als	  startende	  school	  goed	  bezig	  wat	  betreft	  gezondheidsbevordering	  
op	  school.	  Zoals	  in	  hoofdstuk	  8.2	  aangegeven,	  liggen	  de	  aandachtspunten	  nu	  voornamelijk	  
op	  het	  gebied	  van	  voeding	  en	  bewegen	  en	  op	  de	  psychische	  gezondheid.	  	  
	  
De	  genoemde	  thema’s	  kunnen	  op	  de	  volgende	  manier	  meer	  aandacht	  krijgen:	  
	  
Voeding	  en	  bewegen:	  
Advies	  is	  om	  deze	  twee	  thema’s	  samen	  te	  pakken	  en	  bijvoorbeeld	  het	  programma	  Lekker	  Fit!	  
te	  introduceren.	  Met	  behulp	  van	  dit	  lespakket	  krijgt	  zowel	  het	  thema	  voeding	  als	  het	  thema	  
bewegen	  extra	  aandacht.	  Verder	  zou	  de	  gymleerkracht	  een	  Gewichtige	  Vakleerkracht	  



 
 

Schoolprofiel	  Basisschool	  Cosmicus	   11	  

kunnen	  zijn.	  Jaarlijks	  wordt	  van	  de	  kinderen	  dan	  lengte	  en	  gewicht	  gemeten.	  Kinderen	  met	  
een	  ongezond	  gewicht	  worden	  doorverwezen	  naar	  de	  JGZ.	  
	  
Psychische	  gezondheid:	  
Zoals	  uit	  het	  interview	  met	  de	  directeur	  blijkt,	  wil	  de	  school	  gaan	  starten	  met	  SOFA	  
trainingen.	  Dit	  in	  combinatie	  met	  het	  coöperatief	  onderwijs	  is	  een	  goede	  start	  om	  aan	  de	  
psychische	  gezondheid	  van	  de	  leerlingen	  te	  werken.	  	  
Mocht	  deze	  aanpak	  onvoldoende	  resultaat	  hebben,	  dan	  kan	  er	  altijd	  nog	  gekozen	  worden	  
voor	  interventies	  als	  Kanjer	  trainingen	  of	  bijvoorbeeld	  Water	  en	  Rots.	  Zowel	  HCO	  als	  HALT	  
kunnen	  op	  dit	  gebied	  goede	  ondersteuning	  bieden.	  	  
	  
Zodra	  de	  school	  verder	  uitgebreid	  is	  en	  ook	  onderwijs	  gaat	  geven	  aan	  groep	  5	  t/m	  8,	  zal	  er	  
ook	  aandacht	  in	  de	  lessen	  moeten	  zijn	  voor	  de	  thema’s	  roken	  en	  alcohol	  en	  seksualiteit.	  
Deze	  thema’s	  kunnen	  structureel	  aandacht	  krijgen	  door	  bijvoorbeeld	  deel	  te	  nemen	  aan	  
Lentekriebels	  en	  voorlichting	  te	  laten	  gegeven	  door	  Context.	  
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9.	  Bijlagen	  
	  

I. Resultaten	  leerling	  enquête	  2013	  
II. Resultaten	  ouder	  enquête	  2013	  
III. Resultaten	  leerkrachten	  enquête	  2013	  
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Bijlage	  I	  
Resultaten	  leerling	  enquête	  
	  
In totaal legden 14 mensen deze enquete af.  
 
Statistieken voor vraag 1 : Ben je een meisje of een jongen? 

Meisje 23.08% 
Jongen 76.92% 
 
Statistieken voor vraag 2 : In welke groep zit je? 

In groep 1 0.00% 
In groep 2 0.00% 
In groep 4 100.00% 
 
Statistieken voor vraag 3 : Hoe lang ben jij? (lengte in meters, bijvoorbeeld 1.20m) 
 
Gemiddelde waarde:  

Variantie:  
 
Statistieken voor vraag 4 : Hoeveel weeg je? 
 
Gemiddelde waarde:  
Variantie:  
 
Statistieken voor vraag 5 : Hoe gezond vind jij jezelf? 

Heel gezond 78.57% 
Gezond 21.43% 
Niet ongezond, maar ook niet gezond 0.00% 
Ongezond 0.00% 
Heel ongezond 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 6 : Hoe gezond vind jij je eten? 

Zeer gezond 50.00% 
Gezond 28.57% 
Niet gezond, maar ook niet ongezond 7.14% 
Ongezond 0.00% 
Zeer ongezond 14.29% 
 
Statistieken voor vraag 7 : Wat eet en drink jij per week? Geef bij het onderstaande eten 
en drinken aan hoe vaak jij dat eet of drinkt in een week. 
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 1) (bijna) 
Nooit 

2) 1 tot 2 
dagen per 
week 

3) 3 tot 4 
dagen per 
week 

4) 5 tot 6 
dagen per 
week 

5) Iedere 
dag 

7.1 Ontbijt 0.00% 21.43% 0.00% 14.29% 64.29% 
7.2 Fruit 0.00% 14.29% 7.14% 21.43% 57.14% 
7.3 Groente 28.57% 21.43% 0.00% 7.14% 42.86% 
7.4 Chips en nootjes 42.86% 14.29% 0.00% 7.14% 35.71% 
7.5 Grote koeken (bijvoorbeeld 
stroopwafels, gevulde koeken) 42.86% 14.29% 0.00% 0.00% 42.86% 

7.6 Snoep (bijvoorbeeld zakje 
snoep, Mars, Twix) 28.57% 21.43% 0.00% 0.00% 50.00% 

7.7 Zoete drankjes (zoals 
appelsap, limonade, Wicky, 
Yoghurtdrank, chocolademelk) 

42.86% 14.29% 0.00% 0.00% 42.86% 

 
 
Statistieken voor vraag 8 : Hoe vaak ga jij lopend of op je eigen fiets naar school? 

nooit  78.57% 
1 dag per week 0.00% 
2 dagen per week 0.00% 
3 dagen per week 0.00% 
4 dagen per week 7.14% 
5 dagen per week 14.29% 
 
Statistieken voor vraag 9 : Hoe vaak speel jij per week buiten? (na schooltijd) 

Nooit 42.86% 
1 dag per week 7.14% 
2 dagen per week 0.00% 
3 dagen per week 0.00% 
4 dagen per week 14.29% 
5 dagen per week 0.00% 
6 dagen per week 0.00% 
Elke dag 35.71% 
 
Statistieken voor vraag 10 : Hoe vaak sport jij? Voorbeelden zijn: (kleuter)gym of 
zwemles. 

nooit 0.00% 
1 keer per week 7.14% 
2 keer per week 21.43% 
3 keer per week of vaker 71.43% 
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Statistieken voor vraag 11 : Hoe vaak computer jij per week? 

Nooit 21.43% 
1 tot 2 keer per week 35.71% 
3 tot 4 keer per week 7.14% 
5 tot 6 keer per week 0.00% 
Elke dag 35.71% 
 
Statistieken voor vraag 12 : Hoeveel televisie/video/DVD kijk jij per dag? 

Ik kijk (bijna) geen televisie/Video/DVD 7.14% 
0 tot 30 minuten per dag 21.43% 
30 minuten tot 1 uur per dag 35.71% 
1 tot 2 uur per dag 7.14% 
Meer dan 2 uur per dag 28.57% 
 
Statistieken voor vraag 13 : Er zijn kinderen die sommige dingen niet kunnen eten en 
drinken. Of ze kunnen in de zomer niet fijn buiten spelen. Ze voelen zich dan niet 
lekker, kunnen bultjes of vlekken krijgen op hun lichaam of gaan niezen. Wanneer je 
lichaam ergens niet goed tegen kan, kun je allergisch zijn. Ben jij ergens allergisch voor? 

13.1 Nee  78.57%  
13.2 Ja, maar ik weet niet precies waarvoor  7.14%  
13.3 Ja, ik heb hooikoorts  0.00%  
13.4 Ja, voor huisdieren  0.00%  
13.5 Ja, voor huisstof(-mijten)  14.29%  
13.6 Ja, voor bepaald voedsel: zoals melk of ei of gluten of pinda's of kleurstoffen. 0.00%  
 
 
Gegeven Toelichtingen 
Geen toelichtingen gegeven 
 
Statistieken voor vraag 14 : Hoe vaak poets jij je tanden? 

(bijna) Nooit 7.14% 
Niet elke dag 0.00% 
1 keer per dag 0.00% 
2 keer per dag 28.57% 
Vaker dan twee keer per dag 64.29% 
 
Statistieken voor vraag 15 : Was jij je handen als je naar de wc bent geweest? 

Ja, altijd 85.71% 
Soms wel, soms niet 14.29% 
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Nee, nooit 0.00% 
 
 
Statistieken voor vraag 16 : Kan jij zeggen of het volgende waar is? 

 1) Ja 2) Ja, een 
beetje 

3) Soms wel, 
soms niet 

4) Nee, 
niet echt 5) Nee 

16.1 Ik heb veel vriendjes en 
vriendinnetjes op school 78.57% 7.14% 0.00% 14.29% 0.00% 

16.2 Ik help vaak andere kinderen 50.00% 21.43% 21.43% 0.00% 7.14% 
16.3 Ik vind het leuk om naar school 
te gaan 85.71% 0.00% 7.14% 0.00% 7.14% 

16.4 Ik zeg het tegen andere kinderen 
wanneer ik iets echt niet leuk vind 35.71% 7.14% 0.00% 21.43% 35.71% 

16.5 Ik word gepest of geplaagd op 
school 35.71% 14.29% 7.14% 7.14% 35.71% 

16.6 Ik pest of plaag andere kinderen 21.43% 0.00% 28.57% 14.29% 35.71% 
 
 
Statistieken voor vraag 17 : Heb jij op school wel eens een ongelukje gehad, waardoor je 
naar de dokter moest? 

ja 14.29% 
nee 85.71% 
 
Statistieken voor vraag 18 : Hieronder staan een aantal uitspraken over jouw school. 
Kan je aangeven of je het er mee eens bent?    

 1) Mee 
eens 

2) Beetje mee 
eens 

3) Beetje mee 
oneens 

4) Mee 
oneens 

18.1 Het klaslokaal en de gangen 
zijn schoon 57.14% 21.43% 14.29% 7.14% 

18.2 De toiletten zijn schoon 21.43% 50.00% 14.29% 14.29% 
18.3 Het schoolplein ziet er netjes 
uit 50.00% 21.43% 7.14% 21.43% 

© VDR WEB - EnqueteMaken.be - 2013 
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Bijlage	  II	  
Resultaten	  ouder	  enquête	  
	  
In totaal legden 19 mensen deze enquête af.  
 
Statistieken voor vraag 1 : Wat is uw geslacht? 

man 0.00% 
vrouw 100.00% 
 
Statistieken voor vraag 2 : Wat is uw leeftijd? 
 
Gemiddelde waarde: 31.06 
Variantie: 63.51 
 
Statistieken voor vraag 3 : In welke groep zit uw (jongste) kind? 

peutergroep 0.00% 
groep 1 38.89% 
groep 2 38.89% 
groep 3 16.67% 
groep 4 5.56% 
groep 5 0.00% 
groep 6 0.00% 
groep 7 0.00% 
groep 8 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 4 : Thema: eten en drinken Hoe gezond is over het algemeen de 
voeding van uw kind?  

Zeer gezond 16.67% 
Gezond 83.33% 
Niet gezond, maar ook niet ongezond 0.00% 
Ongezond 0.00% 
Zeer ongezond 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 5 : Hoeveel dagen per week ontbijt uw kind? 

(bijna) nooit 0.00% 
1 dag per week 0.00% 
2 dagen per week 0.00% 
3 dagen per week 5.56% 
4 dagen per week 0.00% 
5 dagen per week 0.00% 
6 dagen per week 11.11% 
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elke dag 83.33% 
 
Statistieken voor vraag 6 : Hoeveel dagen per week eet uw kind fruit? 

(bijna) Nooit 5.56% 
1 dag per week 5.56% 
2 dagen per week 0.00% 
3 dagen per week 5.56% 
4 dagen per week 0.00% 
5 dagen per week 5.56% 
6 dagen per week 5.56% 
Elke dag 72.22% 
 
Statistieken voor vraag 7 : Op de dagen dat uw kind fruit eet, hoeveel stuks eet het dan 
meestal per dag? (1 stuk fruit is bijvoorbeeld een appel of 2 mandarijntjes. Bij klein 
fruit, zoals kersen, kunt u een handje vol voor 1 stuk tellen). 

Mijn kind eet nooit fruit 5.56% 
Een half stuk fruit (bijvoorbeeld 1 mandarijn of een halve appel) 11.11% 
1 stuk fruit 38.89% 
1 stuk fruit en een half stuk fruit (bijvoorbeeld een appel en een mandarijn) 16.67% 
2 of meer stukken fruit 27.78% 
 
Statistieken voor vraag 8 : Hoeveel dagen per week eet uw kind groenten? 

(bijna) nooit 5.26% 
1 dag per week 5.26% 
2 dagen per week 5.26% 
3 dagen per week 5.26% 
4 dagen per week 21.05% 
5 dagen per week 31.58% 
6 dagen per week 5.26% 
elke dag 21.05% 
 
Statistieken voor vraag 9 : Wanneer uw kind groente eet, hoeveel groente is dit dan per 
dag? 

minder dan 1 opscheplepel 10.53% 
1 opscheplepel 5.26% 
2 opscheplepels 26.32% 
3 opscheplepels 21.05% 
4 of meer opscheplepels 36.84% 
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Statistieken voor vraag 10 : Hoeveel dagen per week eet uw kind een grote koek, gebak 
of snoep? (Bijvoorbeeld: stroopwafel, roze koek; baklava, cake of taart; snoep of 
chocolade, mars, twix, enz.) 

Mijn kind eet nooit koek, gebak of snoep 5.26% 
1 dag per week 10.53% 
2 dagen per week 26.32% 
3 dagen per week 42.11% 
4 dagen per week 5.26% 
5 dagen per week 5.26% 
6 dagen per week 0.00% 
Elke dag 5.26% 
 
Statistieken voor vraag 11 : Op de dagen dat uw kind grote koeken, gebak of snoep eet, 
hoeveel koeken, stukken gebak of snoep eet hij/zij dan? (Eén mars of twix telt als 1 stuk 
en een handje snoep telt ook als 1 stuk) 

Mijn kind eet nooit grote koeken, gebak of snoep 15.79% 
1 stuk per dag 57.89% 
2 stukken per dag 15.79% 
3 stukken per dag 10.53% 
4 stukken per dag 0.00% 
5 stukken of meer per dag 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 12 : Hoeveel dagen per week eet uw kind hartige tussendoortjes 
zoals chips, worst en kaas uit het vuistje of pinda's? 

Mijn kind eet geen hartige tussendoortjes 5.26% 
1 dag per week 26.32% 
2 dagen per week 26.32% 
3 dagen per week 21.05% 
4 dagen per week 0.00% 
5 dagen per week 0.00% 
6 dagen per week 0.00% 
Elke dag 21.05% 
 
Statistieken voor vraag 13 : Als uw kind op een dag hartige tussendoortjes eet, hoeveel 
eet hij/zij dan gemiddeld per dag? 

Mijn kind eet nooit hartige tussendoortjes 26.32% 
1 per dag 57.89% 
2 per dag 5.26% 
3 per dag 10.53% 
4 per dag 0.00% 



 
 

Schoolprofiel	  Basisschool	  Cosmicus	   20	  

5 of meer per dag 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 14 : Helpt uw kind wel eens bij het klaarmaken van de maaltijd? 

Ja, elke dag 26.32% 
Ja, een paar keer per week 47.37% 
Ja, een paar keer per maand 21.05% 
Nee, (bijna) nooit 5.26% 
 
Statistieken voor vraag 15 : Kruis hieronder aan welke zoete dranken uw kind meestal 
drinkt. Dit kan thuis zijn, maar ook op school of als hij/zij ergens op bezoek is.  

15.1 Cola 10.53%  
15.2 Sinas 5.26%  
15.3 Sisi 15.79%  
15.4 Fernandez 0.00%  
15.5 Dr. Pepper 0.00%  
15.6 Icetea 5.26%  
15.7 Appelsap 36.84%  
15.8 Limonade 10.53%  
15.9 Roosvicee 21.05%  
15.10 Multivitaminen 21.05%  
15.11 Wicky 63.16%  
15.12 Dubbeldrank 0.00%  
15.13 Dubbelfriss 15.79%  
15.14 Taksi 26.32%  
15.15 Yoghurtdrank 5.26%  
15.16 Fristi 10.53%  
15.17 Yogo Yogo 0.00%  
15.18 Chocolademelk 47.37%  
15.19 Thee met suiker 21.05%  
15.20 Isostar 0.00%  
15.21 Extran 0.00%  
15.22 AA 15.79%  
15.23 Red Bull 0.00%  
 
 
Statistieken voor vraag 16 : Hoeveel dagen per week drinkt uw kind zoete drankjes? 
(Light drankjes tellen niet mee). 

Mijn kind drinkt nooit zoete drankjes 0.00% 
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1 dag per week 10.53% 
2 dagen per week 5.26% 
3 dagen per week 5.26% 
4 dagen per week 0.00% 
5 dagen per week 10.53% 
6 dagen per week 0.00% 
Elke dag 68.42% 
 
Statistieken voor vraag 17 : Op de dagen dat uw kind zoete drankjes drinkt, hoeveel 
glazen drinkt uw kind daar dan van per dag? 

Mijn kind drinkt (bijna) nooit zoete drankjes 0.00% 
1-2 glazen per dag 89.47% 
3-4 glazen per dag 10.53% 
5-6 glazen per dag 0.00% 
7 of meer glazen per dag 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 18 : Thema: bewegen Hoeveel dagen per week gaat uw 
kind lopend of zelf fietsend naar school? 

nooit 26.32% 
1 dag per week 5.26% 
2 dagen per week 5.26% 
3 dagen per week 0.00% 
4 dagen per week 10.53% 
5 dagen per week 52.63% 
 
Statistieken voor vraag 19 : Hoe lang is uw kind per dag lopend of zelf fietsend 
onderweg van huis naar school en van school naar huis? (Tel de minuten van één dag bij 
elkaar op, dus ochtend en middag samen)  

0 tot 10 minuten 68.42% 
10 tot 20 minuten 10.53% 
20 tot 30 minuten 15.79% 
meer dan 30 minuten 5.26% 
 
Statistieken voor vraag 20 : Hoeveel keer per week doet uw kind aan sport bij 
een sportvereniging (buiten school)? Bijvoorbeeld: zwemmen, voetballen, enz. 

nooit 15.79% 
1 keer per week 52.63% 
2 tot 3 keer per week 26.32% 
4 keer per week of vaker 5.26% 
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Statistieken voor vraag 21 : Hoeveel dagen per week speelt uw kind buiten (buiten 
schooltijd)?  

Nooit 5.26% 
1 dag per week 10.53% 
2 dagen per week 36.84% 
3 dagen per week 26.32% 
4 dagen per week 0.00% 
5 dagen per week 5.26% 
6 dagen per week 0.00% 
Elke dag 15.79% 
 
Statistieken voor vraag 22 : Hoe lang speelt uw kind meestal buiten? (buiten schooltijd) 

korter dan een half uur per dag 31.58% 
een half uur tot 1 uur per dag 57.89% 
1 tot 2 uur per dag 10.53% 
2 tot 3 per dag 0.00% 
meer dan 3 uur per dag 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 23 : Hoe lang per dag zit uw kind meestal achter de 
televisie/video/DVD? 

Mijn kind kijkt geen televisie/video/DVD 0.00% 
0 tot 1 uur per dag 15.79% 
1 tot 2 uur per dag 68.42% 
2 tot 3 uur per dag 5.26% 
3 tot 4 uur per dag 10.53% 
meer dan 4 uur per dag 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 24 : Hoe lang zit uw kind meestal achter de computer, internet, 
gameboy (buiten schooltijd)? 

Mijn kind zit nooit achter de computer, internet of gameboy. 15.79% 
0 tot 1 uur per dag 52.63% 
1 tot 2 uur per dag 31.58% 
2 tot 3 uur per dag 0.00% 
3 tot 4 uur per dag 0.00% 
meer dan 4 uur per dag 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 25 : Hoe is over het algemeen de gezondheid van uw kind? 

zeer goed 10.53% 
goed 63.16% 
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gaat wel 26.32% 
slecht 0.00% 
zeer slecht 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 26 : Heeft uw kind regelmatig last van de volgende klachten? (er 
zijn meerdere antwoorden mogelijk) 

26.1 Vermoeidheid 26.32%  
26.2 Buikpijn 21.05%  
26.3 Jeuk of huidirritatie 10.53%  
26.4 Hoofdpijn 5.26%  
26.5 Kortademigheid, piepen op de borst of hoesten 10.53%  
26.6 Moeite met concentreren 10.53%  
26.7 Mijn kind heeft geen klachten 47.37%  
 
 
Gegeven Toelichtingen 
Geen toelichtingen gegeven 
 
Statistieken voor vraag 27 : Hoe vaak gaat uw kind voor controle naar de tandarts of 
mondhygiënist? (niet orthodontist of beugeltandarts) 

Nooit 0.00% 
Niet elk jaar 0.00% 
Eén keer per jaar 10.53% 
Twee keer per jaar of vaker 89.47% 
 
Statistieken voor vraag 28 : Denkt u dat uw kind goed kan horen?  

Ja 94.74% 
Nee 5.26% 
 
Statistieken voor vraag 29 : Denkt u dat uw kind goed ziet?  

Ja 84.21% 
Nee 15.79% 
 
Statistieken voor vraag 30 : Thema: lekker in je vel   Hieronder staan een aantal 
stellingen (uitspraken). Kunt u aangeven of u het er mee eens bent? 

 1) Mee 
eens 

2) Beetje 
mee eens 

3) Beetje mee 
oneens 

4) Mee 
oneens 

30.1 Mijn kind speelt regelmatig met 
vriendjes/vriendinnetjes 84.21% 5.26% 5.26% 5.26% 
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30.2 Mijn kind wordt nooit gepest 57.89% 26.32% 10.53% 5.26% 
30.3 Mijn kind pest of plaagt nooit andere 
kinderen 73.68% 21.05% 5.26% 0.00% 

30.4 Mijn kind gaat over het algemeen 
met plezier naar school 84.21% 15.79% 0.00% 0.00% 

30.5 Mijn kind is over het algemeen 
tevreden met zichzelf 78.95% 15.79% 5.26% 0.00% 

30.6 Mijn kind komt over het algemeen 
voor zichzelf op 68.42% 21.05% 5.26% 5.26% 

 
Statistieken voor vraag 31 : Thema: binnen en buiten Heeft uw kind in het 
afgelopen jaar op school een ongeluk(je) gehad waarvoor hij/zij naar de dokter moest? 

Ja 10.53% 
Nee 89.47% 
 
Statistieken voor vraag 32 : Hieronder staan een aantal uitspraken over de school van 
uw kind. Kunt u aangeven of u het er mee eens bent? 

 1) Mee 
eens 

2) Beetje mee 
eens 

3) Beetje mee 
oneens 

4) Mee 
oneens 

32.1 Het klaslokaal en de gangen 
zijn schoon 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

32.2 De toiletten zijn schoon 84.21% 15.79% 0.00% 0.00% 
32.3 Het schoolplein ziet er netjes 
uit 84.21% 10.53% 5.26% 0.00% 
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Bijlage	  III	  
Resultaten	  leerkrachten	  enquête	  
	  
In totaal legden 5 mensen deze enquete af.  
 
Statistieken voor vraag 1 : Over uzelf en uw groep Wat is uw geslacht?  

Man 0.00% 
Vrouw 100.00% 
 
Statistieken voor vraag 2 : Wat is uw leeftijd? 
 
Gemiddelde waarde: 23.80 
Variantie: 5.36 
 
Statistieken voor vraag 3 : Wat is uw functie? (meerdere antwoorden mogelijk) 

3.1 Groepsleerkracht 100.00%  
3.2 Bouwcoördinator 0.00%  
3.3 Remedial teacher 0.00%  
3.4 Vakleerkracht 0.00%  
 
Gegeven Toelichtingen 
Geen toelichtingen gegeven 
 
Statistieken voor vraag 4 : Hoeveel dagen werkt u per week op deze school? 
 
Gemiddelde waarde: 5.00 
Variantie: 0.00 
 
Statistieken voor vraag 5 : Aan welke groep geeft u de meeste uren les? 

Peutergroep 0.00% 
Groep 1 40.00% 
Groep 2 20.00% 
Groep 3 20.00% 
Groep 4 20.00% 
Groep 5 0.00% 
Groep 6 0.00% 
Groep 7 0.00% 
Groep 8 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 6 : Hoeveel kinderen zitten er in deze groep? 
 
Gemiddelde waarde: 16.80 
Variantie: 25.36 
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Statistieken voor vraag 7 : Besteedt u wel eens aandacht aan gezondheid en welzijn in 
uw lessen? (bijvoorbeeld aan voeding, beweging, sociaal- emotionele ontwikkeling, 
veiligheid) 

Nooit 0.00% 
1 keer per jaar 0.00% 
1 keer per kwartaal 0.00% 
1 tot 2 keer per maand 0.00% 
1 keer per week 20.00% 
Meerdere keren per week 60.00% 
Dagelijks 20.00% 
 
Statistieken voor vraag 8 : Thema: eten en drinken Is er bij u op school een 
voedingsbeleid? (bijvoorbeeld richtlijnen voor traktaties, naast een frisdrankautomaat 
ook vruchtensappen, watertappunten, geen snoepautomaten, schoolgruiten, etc.) 

Ja 100.00% 
Nee 0.00% 
Weet ik niet  0.00% 
 
Statistieken voor vraag 9 : Let u over het algemeen op naleving van het voedingsbeleid 
in uw groep? 

Wij hebben geen voedingsbeleid 20.00% 
Ja 80.00% 
Nee 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 10 : Kunnen kinderen bij u op school overblijven? 

Ja 100.00% 
Nee 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 11 : Zijn er regels of richtlijnen over voeding tijdens het 
overblijven? 

Kinderen kunnen bij ons niet overblijven 0.00% 
Ja 100.00% 
Nee 0.00% 
Weet ik niet 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 12 : Wordt er bij u op school fruit verstrekt aan de kinderen? 

Ja 0.00% 
Nee 100.00% 
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Statistieken voor vraag 13 : Wordt er bij u op school melk verstrekt? 

Ja 80.00% 
Nee 20.00% 
 
Statistieken voor vraag 14 : Thema: bewegen Wordt er op school gestimuleerd dat 
kinderen zo veel mogelijk lopend of zelf fietsend naar school komen (zowel zelfstandig 
als bij brengen en ophalen)? 

Ja 0.00% 
Nee 80.00% 
Weet ik niet 20.00% 
 
Statistieken voor vraag 15 : Heeft u het idee dat meer dan de helft van de kinderen 
meestal lopend of zelf fietsend naar school komt? (zowel zelfstandig als bij brengen en 
ophalen)  

Ja 0.00% 
Nee 80.00% 
Weet ik niet 20.00% 
 
Statistieken voor vraag 16 : Worden de leerlingen door de school gestimuleerd om er 
buiten school een actieve leefstijl op na te houden (sporten en buitenspelen)? 

Ja 40.00% 
Nee 20.00% 
Weet ik niet 40.00% 
 
Statistieken voor vraag 17 : Hoe lang per dag spelen de kinderen uit uw groep tijdens 
schooltijd buiten (overblijven niet meegerekend)? 

0 tot 5 minuten 0.00% 
5 tot 10 minuten 0.00% 
10 tot 15 minuten 0.00% 
15 tot 20 minuten 40.00% 
20 tot 25 minuten 0.00% 
25 tot 30 minuten 0.00% 
langer dan 30 minuten 60.00% 
 
Statistieken voor vraag 18 : Neemt u als leerkracht actief deel aan het buiten spelen? 

Ja 0.00% 
Soms 100.00% 
Nee 0.00% 
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Statistieken voor vraag 19 : Hoe vaak hebben de kinderen uit uw groep 
bewegingsonderwijs (zoals gym, schoolzwemmen, dans, bewegingsspelletjes 
tussendoor)? 

Nooit 0.00% 
1 keer per week 0.00% 
2 keer per week 40.00% 
3 keer per week of meer 60.00% 
 
Statistieken voor vraag 20 : Door wie worden de gymlessen (lichamelijke opvoeding) 
meestal gegeven? 

Door een vakleerkracht 40.00% 
Door een groepsleerkracht 60.00% 
Door een externe partij (bijv. een sportvereniging) 0.00% 
Door studenten/stagiaires van de HALO 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 21 : Thema: je lichaam Zitten er bij u in de groep kinderen die 
regelmatig last hebben van de volgende klachten? (meerdere antwoorden mogelijk) 

21.1 Vermoeidheid 80.00%  
21.2 Buikpijn 0.00%  
21.3 Jeuk of huidirritatie 0.00%  
21.4 Hoofdpijn 0.00%  
21.5 Kortademigheid, piepen op de borst, hoesten 0.00%  
21.6 Concentratie problemen 80.00%  
21.7 Geen van deze klachten 0.00%  
 
Gegeven Toelichtingen 
Geen toelichtingen gegeven 
 
Statistieken voor vraag 22 : Zijn er voorzieningen om de school toegankelijk te maken 
voor leerlingen met een lichamelijke beperking? (meerdere antwoorden mogelijk) 

22.1 Nee 100.00%  
22.2 Ja, er is aangepast meubilair 0.00%  
22.3 Ja, er zijn aangepaste speelvoorzieningen (op schoolplein, in de gymzaal) 0.00%  

22.4 Ja, er is een overbrugging van hoogteverschillen door een hellingbaan of een 
lift 0.00%  

22.5 Ja, er is een invalidentoilet en/of toegankelijke sanitaire ruimte 0.00%  
22.6 Ja, er zijn nog andere voorzieningen 0.00%  
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Statistieken voor vraag 23 : Thema: lekker in je vel Kunt u van onderstaande stellingen 
aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent?      

 1) Mee 
eens 

2) Beetje 
mee eens 

3) Beetje 
mee oneens 

4) Mee 
oneens 

23.1 Er worden bij mij in de groep nooit 
kinderen gepest 20.00% 20.00% 0.00% 60.00% 

23.2 Als kinderen uit mijn groep ergens mee 
zitten, dan komen ze naar mij toe om er over 
te praten 

60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 

23.3 De kinderen in mijn groep zijn over het 
algemeen tevreden met zichzelf 60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 

23.4 De onderlinge sfeer tussen de kinderen 
in mijn groep is over het algemeen goed 60.00% 20.00% 20.00% 0.00% 

23.5 Ik praat in mijn groep regelmatig over 
relationele en seksuele omgang 20.00% 0.00% 40.00% 40.00% 

 
 
Statistieken voor vraag 24 : Thema: Binnen en Buiten Heeft een kind(eren) uit uw 
groep in de afgelopen 12 maanden op school een ongeluk(je) gehad, waarna hij/zij naar 
de dokter moest? 

Ja 20.00% 
Nee 80.00% 
 
Statistieken voor vraag 25 : Welke van de volgende voorzieningen zijn er op uw 
schoolterrein aanwezig? 

25.1 Verhard speelterrein 100.00%  
25.2 Speelterrein in een bos of een grasveld 0.00%  
25.3 Zandbak 100.00%  
25.4 Speeltoestellen 0.00%  
25.5 Dierenverblijf 0.00%  
25.6 Groentetuin of bloementuin 0.00%  
25.7 Verkeersplein 0.00%  
25.8 Geen van deze voorzieningen 0.00%  
 
 
Gegeven Toelichtingen 
Geen toelichtingen gegeven 
 
Statistieken voor vraag 26 : Hoe is het verkeer/het oversteken rond uw school geregeld? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

26.1 Er zijn klaarovers 0.00%  
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26.2 Er zijn verkeerslichten 60.00%  
26.3 De school ligt aan een verkeersarme straat 40.00%  
26.4 Er is een zebrapad 40.00%  
26.5 Er zijn geen (aanvullende) maatregelen getroffen 20.00%  
 
 
Gegeven Toelichtingen 
Geen toelichtingen gegeven 
 
Statistieken voor vraag 27 : Wordt er bij u op school wel eens een ontruimingsoefening 
gehouden? 

Nee, nooit 20.00% 
Ja, minder dan 1 keer per jaar 0.00% 
Ja, 1 keer per jaar 80.00% 
Ja, meer dan 1 keer per jaar 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 28 : Hebben de kinderen in uw klas wel eens last van lawaai van 
buiten, waardoor u uzelf niet verstaanbaar kunt maken? 

Nooit 60.00% 
Soms 40.00% 
Vaak 0.00% 
(bijna) Altijd 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 29 : Heeft u of hebben de kinderen uit uw groep wel eens last 
van een loopneus, tranende ogen, niezen of hoesten (als ze niet verkouden zijn)? 

Nooit 60.00% 
Soms 20.00% 
Vaak 20.00% 
(bijna) Altijd 0.00% 
 
Statistieken voor vraag 30 : Wordt uw klaslokaal 24 uur per dag geventileerd? 

Ja 20.00% 
Nee 80.00% 
 
Statistieken voor vraag 31 : Hoe voelt de gemiddelde temperatuur in het klaslokaal aan? 

Precies goed 80.00% 
Meestal te warm 20.00% 
Meestal te koud 0.00% 
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Statistieken voor vraag 32 : Hieronder staan een aantal stellingen over uw school. Kunt 
u aangeven of u het er mee eens bent?  

 1) Mee 
eens 

2) Beetje mee 
eens 

3) Beetje mee 
oneens 

4) Mee 
oneens 

32.1 De lokalen en de gangen zien 
er schoon uit 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

32.2 De toiletten zien er schoon uit 60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 
32.3 Het schoolplein ziet er netjes 
uit 0.00% 60.00% 40.00% 0.00% 
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