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Beknopt verslag resultaten Monitor Sociale Veiligheid 

en Mentaal Welbevinden.  
 
 
Dit schooljaar hebben we de vragenlijst Sociale Veiligheid afgenomen bij onze leerlingen en 
ons personeel.  
 
Als extra vragenlijst hebben we dit jaar de vragenlijst Mentaal Welbevinden afgenomen. Dit 
is een vragenlijst geënt op het mentale welbevinden van onze kinderen. De vragen zijn 
specifiek toegespitst op de Coronatijd (Lockdown en daarna). De lijsten zijn afgenomen bij 
kinderen (hoe ziet het kind zichzelf en wat voelde het), leerkrachten (hoe zien zij de 
kinderen) en de ouders (hoe zien zij hun kind).  
 
Hieronder wordt de analyse weergegeven per afgenomen vragenlijst. Ook eventuele acties 
worden geformuleerd.  
 
Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen 
De vragenlijst is afgenomen bij de kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Er is een 
responspercentage van 92%. Dit wordt gewaardeerd als uitstekend. 
 
Bij het onderdeel ‘veiligheidsbeleving’ scoren we op bijna alle deelvragen boven het landelijk 
gemiddelde. 90.5% van onze kinderen scoort een 3 of een 4.  
Bij ‘het optreden van de leraar’ is de algemene hoge deviatie opvallend. Dit betekent dat er 
kinderen zijn die enorm tevreden zijn over het optreden van de leraar en ook kinderen die 
helemaal niet tevreden zijn. Uit de scores lijkt de conclusie getrokken te kunnen worden dat 
bij zichtbaar pestgedrag de leraar adequaat optreedt. De score op; de leraar treedt op als ik 
gepest wordt en als kinderen mij pijn doen is heel hoog. Bij pestgedrag wat niet zichtbaar is 
lijkt dit minder het geval. Bijvoorbeeld bij de score op; de leraar treedt op als ik bang ben 
voor andere kinderen en de leraar treedt op als andere kinderen aan mijn spullen zitten.  
Tijdens de lessen van De Vreedzame school dient dit explicieter onder de aandacht te 
worden gebracht. 
Bij de onderdelen ‘de opstelling van de leerling’, ‘welbevinden’, ‘fysieke veiligheid’, ‘sociale 
veiligheid’, ‘psychische veiligheid’ en ‘materiele zaken’ zijn we tevreden met de behaalde 
score. 
 
Enkele opmerkingen van de leerlingen: 
“Er zijn aardige juffen en meesters op school” 
“Ik vind dat het een goede school is enzo met dat mediator gebeuren!” 
“Top dat jullie mij altijd helpen” 
“Ik heb niet altijd zin in school” 
“Ik zou het wel fijn vinden als we wat meer zouden bewegen” 
 
Tot slot: 
Leerlingen geven De Oversteek een 8.6 op het vlak van veiligheid. Dit is nog weer hoger dan 
vorig jaar. Toen gaven de kinderen een 8.2 
Op de vraag ‘ik heb het naar mijn zin op school’ scoren de leerlingen een 8. 
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Vragenlijst Veiligheid personeel 
De vragenlijst is afgenomen bij het totale team van OBS De Oversteek. Op deze vragenlijst is 
een responspercentage van 60%. Dit wordt gewaardeerd als goed.  
 
We zijn tevreden met de scores van het personeel. Bij het onderdeel ‘veiligheidsbeleving’ 
scoren we op bijna alle deelvragen boven het landelijk gemiddelde. 93.1% van onze collega’s 
scoort een 3 of een 4.  
 
Ook bij de onderdelen ‘opstelling van directeur en collega’s’, ‘mijn eigen opstelling’, 
‘welbevinden’, ‘fysieke veiligheid’, ‘sociale veiligheid’, ‘psychische veiligheid’ en ‘materiele 
zaken’ zijn we tevreden met de behaalde score. Wat opvalt is dat collega’s zichzelf net iets 
minder hoog scoren als het gaat om het durven geven van feedback of het uitspreken van 
een gevoel. Dit geldt ook voor het item het bespreken van gevoelens van welbevinden met 
de directeur. Overigens vallen deze scores nog ruim binnen de norm.  
Teambuilding is opgenomen in ons jaarplan. De verwachting is dat dit aan beide items een 
bijdrage zal leveren.  
 
Tot slot: 
Het personeel geeft De Oversteek een 8.4 op het vlak van veiligheid. 
Op de vraag ‘ik heb het naar mijn zin op school’ scoort het personeel een 7.9. 
 
Vragenlijsten Mentale Weerbaarheid 
Respons percentage ouders:  
Op deze vragenlijst is een responspercentage van ouders van 19%. Dit wordt gewaardeerd 
als laag. Er moet voorzichtig omgegaan worden met conclusies en eventuele acties. 
Respons percentage leerlingen:  
De vragenlijst is afgenomen bij de kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Er is een 
responspercentage van 92%. Dit wordt gewaardeerd als uitstekend. 
Responspercentage personeel: 
De vragenlijst is afgenomen bij het totale team van OBS De Oversteek. Op deze vragenlijst is 
een responspercentage van 60%. Dit wordt gewaardeerd als goed.  
 
Uit deze vragenlijsten kwam vooral naar voren (als grote gemeenschappelijke deler tussen 
kinderen, ouders en leerkrachten) dat de kinderen met name tijdens de lockdown een gemis 
hebben ervaren. Gemis van vriendjes en vriendinnetjes, gemis van school, leraren en lessen, 
gemis van het vaste ritme en gemis van het “gewone leventje”. Kinderen geven aan dat zij 
in deze periode weinig positieve gevoelens hebben ervaren. Zij geven daarentegen ook aan 
dat er weinig echt uitgesproken negatieve gevoelens zoals somberheid en eenzaamheid 
waren. Uit de vragenlijsten komt ook naar voren dat ze nu blij zijn weer naar school te gaan.  
 
Kinderen geven het thuisonderwijs tijdens de lockdown een 6.6. 
Ouders schatten in dat hun kind het thuisonderwijs tijdens de lockdown een 6.3 scoort. 
Leraren schatten in dat de kinderen het thuisonderwijs tijdens de lockdown een 6.5 scoren.  
 
Kinderen waarderen de periode na het thuisonderwijs met een 8.2. 
Ouders schatten in dat hun kind de periode na het thuisonderwijs waardeert met een 7.9. 
Leraren schatten in dat de kinderen de periode na het thuisonderwijs waarderen met een 8.  
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Wij voelen als team dat de gewone gang der dingen vliegensvlug weer van start is gegaan 
na de lockdown. Eigenlijk alsof er niets gebeurd is. Natuurlijk is er gepraat over deze tijd 
(plussen en minnen) in de klas maar we willen graag nog meer doen.  
Wij willen graag de kinderen de ruimte geven om op een goede manier nog eens terug te 
kijken en te voelen hoe het was in deze periode van gemis. Dit om het te kunnen verwerken 
en een plek te geven.  
 
Als team zij wij van plan om een deel van de NPO gelden (naast ondersteuning op cognitieve 
achterstanden) ook in te zetten op dit onderdeel. Dit zal, waar mogelijk, gekoppeld worden 
aan ons schoolplandoel “meer gevarieerde creativiteit op De Oversteek”. Creativiteit is 
immers bij uitstek geschikt om je gevoel te uiten en dingen een plek te geven.  
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