Tevreden leerlingen op SamSam
We vinden het belangrijk dat alle leerlingen op SamSam zich prettig kunnen voelen. Dit is een belangrijke
voorwaarde om tot leren te komen. Ook de overheid heeft de sociale veiligheid van leerlingen hoog op de
beleidsagenda staan. Ze verwacht van scholen dat ze de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen op
school volgen, borgen en waar nodig versterken. Op de pagina ‘Sociale veiligheid’ van onze schoolwebsite
kunt u lezen hoe wij hier vorm aan geven.
Onder de leerlingen van groep 6 t/m 8 nemen we jaarlijks een enquête af om na te gaan hoe de kinderen
op school de sociale veiligheid ervaren. We maken hierbij gebruik van een landelijk ontwikkeld
instrument. Het figuur hieronder laat de uitslag van deze enquête zien.

De uitslag van de enquête die ook te vinden is op www.scholenopdekaart.nl geeft ons de bevestiging dat
we goed bezig zijn. We hebben de uitslag van de enquête ook voorgelegd aan de leerlingen van de
leerlingenraad. We hebben hen gevraagd waarom ze denken dat we wat lager scoren op de vraag ‘Hoe
graag ga je naar school?’ De kinderen gaven aan dat het soms lastig is om je bed uit te komen en vroeg op
te staan. Ook hebben sommige kinderen geen zin om te fietsen of naar school te lopen.
Uit de responscijfers blijkt dat 62 van de 94 kinderen hebben deelgenomen. De leerlingen konden de
enquête gedurende anderhalve week tijdens het zelfstandig werken op de computer invullen. De
leerlingenraad gaf aan dat het fijn is dat er bij een volgende afname een duidelijke uitleg komt van de
leraar over de wijze waarop en wanneer je de enquête moet invullen. Ook is het handig dat er wordt
verteld waarom de school dit wil weten. Met deze suggesties hopen we volgend jaar een 100% respons te
krijgen.

