1. Enquête
Gebruik een grijs potlood bij het invullen!
1. We gaan fijn met elkaar om.
We gaan echt fijn met elkaar om!
We gaan meestal fijn met elkaar om.
We gaan nu nog niet zo fijn met elkaar om.
We gaan nu nog echt niet fijn met elkaar om!
2. Iedereen gaat vriendelijk met mij om.
Ja, iedereen doet vriendelijk tegen mij.
De meeste klasgenoten doen vriendelijk tegen mij.
Een paar klasgenoten doen vriendelijk tegen mij.
(Bijna) niemand doet nu vriendelijk tegen mij.
3. Iedereen luistert goed naar elkaar (klasgenoten en leerkracht).
Ja, iedereen luistert naar elkaar.
De meeste klasgenoten luisteren naar elkaar.
Een paar klasgenoten luisteren naar elkaar.
Bijna niemand luistert naar de ander.
4 Wij kunnen stil en rustig werken.
Ja, het is dan heel stil in de klas.
Het is vaak stil in de klas. Soms praat er iemand.
Het is vaak nog niet stil tijdens het werken.
Het is echt nog niet stil tijdens het werken.
5 Als je het vraagt mag iedereen meedoen.
Ik mag altijd meedoen.
Ik mag vaak meedoen, soms niet.
Ik mag vaak niet meedoen, soms wel.
Ik mag nooit meedoen.
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6 Ik word niet gepest door klasgenoten.
Ik word niet gepest door klasgenoten.
Ik word niet echt gepest door klasgenoten. Soms een beetje geplaagd.
Ik word weleens gepest door klasgenoten.
Ik word erg gepest door klasgenoten.
7 Ik voel me fijn in deze klas.
Ja, ik voel me heel fijn in deze klas.
Ik voel me behoorlijk fijn in de klas.
Ik voel me nu nog niet zo fijn in de klas.
	Ik voel me nu nog echt niet fijn in de klas (bijvoorbeeld onzeker, nerveus, verdriet,
bang).
Heb je nog tips of leuke ideeën voor een goed en leuk schooljaar? Schrijf ze hieronder
op:
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