College Ten doorn Eeklo
2019-2020

Peter- & Meterschap : input vragenlijst leerlingen
ENQUÊTE VOOR LEERLINGEN VAN HET 1 JAAR
E

Beste leerlingen
Via deze enquête willen we onderzoeken hoe leerlingen van het 1e jaar zich voelen op onze school.
We willen nagaan welke problemen jullie meemaken, en hoe we jullie hierbij kunnen helpen.
Alvast bedankt om deze enquête in te vullen.
Deze enquête is anoniem. Je hoeft je naam dus niet te geven.
Klas: ………………………….

1. Hoe waren je eerste schooldagen op deze school? Duid telkens een getal aan dat het best bij
je gevoel past (1 = het linkse woord past best; 3 = tussen in; 5 = het rechtse woord past best).
Leuk

1

2

3

4

5

Niet leuk

Rustig

1

2

3

4

5

Druk

Duidelijk

1

2

3

4

5

Verwarrend

Niet eenzaam

1

2

3

4

5

Eenzaam
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2. Waar zou je hulp bij kunnen gebruiken tijdens de eerste schoolweken? Je mag meerdere
antwoorden aanduiden.
De weg vinden op school
Praktische zaken
Ordenen van schoolboeken en boekentas
Studeren en taken maken
Vrienden maken
Iemand vinden om samen te eten
Niets, alles liep vlot
Andere zaken?......
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3. Zou je op school graag hulp krijgen van oudere leerlingen?
Dat hoeft niet
Ja, van leerlingen van het 2e jaar
Ja, van leerlingen van het 3e jaar of ouder

4. Hoe zouden oudere leerlingen je kunnen helpen tijdens de eerste schoolweken?
Rondleiden op school
Tips over studeren en taken
Activiteiten voorzien tijdens pauzes
Activiteiten organiseren zodat de klas elkaar beter leert kennen
Luisteren als je je niet goed voelt
Ruzies of problemen met andere leerlingen
Niet
Andere zaken?
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