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Rapportfolio 
Wat vinden jullie van onze school? 

 

Beste jongens en meisjes van groep 5. Een tijdje geleden hebben jullie op de computer mogen vertellen waar 

jullie tevreden over zijn en wat jullie graag nog verbeterd of veranderd zouden willen hebben op de Odaschool. 

In dit rapportfolio vertellen we jullie de uitslag. Natuurlijk zullen wij deze punten heel serieus nemen en waar 

het kan zullen we de dingen ook gaan verbeteren. Als jullie vragen hebben over deze uitslag kunnen jullie ook 

bij je meester of juffrouw terecht. 

Van onze school hebben 245 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 142 uit groep 7 en 8, 49% waren 

jongens en 51% waren  meisjes.  

Algemeen rapportcijfer 
De kinderen in Nederland geven hun basisschool gemiddeld een 8,1. Jullie geven de Odaschool een 8,17. Dat is 

een mooi cijfer. Dit betekent dat er heel veel dingen goed op onze school. Maar natuurlijk willen wij ook leren 

en willen we de volgende keer een nog hoger cijfer halen. 



 

 

Rapportcijfer 

 

Schoolgebouw en omgeving 

Relatief veel leerlingen zijn ontevreden over het schoolplein. Dit kan volgens jullie veel leuker woren ingericht. 

Ook vertellen jullie dat de toiletten soms niet helemaal schoon zijn.   

De groep 

Jullie zijn heel tevreden over de groep waarin je zit. Jullie hebben het over het algemeen heel goed naar je zin. 

Ook vertellen jullie dat jullie veel vriendjes of vriendinnetjes op school hebben. Toch zeggen een aantal van 

jullie dat het soms wel wat rustiger mag zijn in de groep, zodat jullie goed kunnen werken.  

De juf of meester 

Jullie zijn over het algemeen heel tevreden over de juffrouw en/of meester. Jullie vertellen dat de meester of 

juffrouw goed kan uitleggen en kan organiseren. Verder zeggen jullie dat de juffrouw en/of meester jullie goed 

kennen. 

Rekenen en taal 

Best veel kinderen vinden onze taalmethode niet meer zo leuk. Jullie zijn meer tevreden over het vak rekenen 

en het werken met de tablets. Daarom zullen jullie het fijn vinden dat er volgend schooljaar een nieuwe taal 

methode komt.  

Veiligheid  

Ontzettend veel kinderen voelen zich veilig op school en in de klas. Dat is mooi. Veel kinderen vertellen dat ze 

(bijna) nooit bang zijn voor andere kinderen. 

Onze cijfers  

   

1. Contact van de juf of meester met jullie 8,8 

2. Veiligheid  8,8 

3. De juf of meester 8,4 

4. De groep 8,3 

5. De lessen en de vakken 7,8 

6. 21ste eeuw vaardigheden 7,7 

7. Hoe voel ik me op school 7,1 

8. De klas 7,0 

9. Schoolgebouw en omgeving 6,6 

10. Rekenen en taal 6,4 


