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Klimaatschaal leerlingen versie rapport
Individuele
rapportage
Leerling

Leerling 7

Klas

Testklas

Vragenlijst

Specifieke lijst voor Ad Donkers

Ingevuld op

25-01-2017

Orde in de klas

2

Kwaliteit interactie leerkracht – leerling

4

1=zeer laag, 2=laag, 3=ondergemiddeld, 4=gemiddeld, 5=bovengemiddeld, 6=hoog, 7=zeer hoog (1 en 2 zijn zorgelijk)

Feedback
Deze leerling scoort op Orde in de klas laag en op Kwaliteit van de interactie leerkracht – leerling
gemiddeld. Dit is zorgelijk en voldoende. Deze leerling is van mening dat er in de klas te weinig rust en
orde heerst en hij/zij moeite heeft om zich te concentreren. De leerling is tevreden over je communicatie
en interactie. Ga in een gesprek met de leerling na welke factoren de lage score op orde veroorzaken en
kies een aanpak voor meer rust en duidelijkheid zodat deze leerling zich beter kan concentreren en weet
wat hij moet doen. Mogelijk biedt de handelingswijzer van de Klimaatschaal en de onderleggers (bij Orde
in de klas) hiervoor aanknopingspunten.
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Antwoorden
Orde in de klas
Vraag

Antwoord

Er wordt in deze klas bij deze leraar veel lawaai gemaakt tijdens de lessen

vaak / altijd

Omdat het zo onrustig is tijdens de les van deze leraar kan ik in deze klas moeilijk
opletten

vaak / altijd

Ik vind dat de lessen bij deze leraar rommelig verlopen

soms

Het kost deze leraar veel tijd om de klas rustig te krijgen

vaak / altijd

Bij deze leraar is het rustig tijdens de les

soms

Bij deze leraar is het in de klas rustig genoeg om vlug met de les te beginnen

soms

Kwaliteit interactie leerkracht – leerling
Vraag

Antwoord

De lessen van deze leraar vind ik prettig

vaak / altijd

Ik vind deze leraar aardig

regel-matig

Deze leraar vindt het leuk om aan onze klas les te geven

vaak / altijd

Deze leraar heeft meestal een goede bui

vaak / altijd

Deze leraar zegt regelmatig dat de leerlingen goed gewerkt hebben

regel-matig

Deze leraar stelt de leerlingen op hun gemak als ze een toets moeten maken

vaak / altijd

Bij deze leraar kan ik met mijn problemen terecht

vaak / altijd

Deze leraar besteedt voldoende tijd aan alle leerlingen

regel-matig

Deze leraar laat duidelijk merken als je iets goed hebt gedaan

regel-matig

Deze leraar heeft belangstelling voor de leerlingen

regel-matig

Deze leraar helpt je als je iets niet kan

regel-matig
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