Vragenlijst leerlingen Eureka!
Oberon & Eureka!, januari 2012
Toelichting
Beste leerling,
Jij zit in de Eureka!-klas. We zijn benieuwd naar jouw mening. Die kun je geven in deze vragenlijst. Die bestaat uit twee onderdelen. Het eerste
onderdeel gaat over hoe jij je voelt op je basisschool en in de Eureka!-klas. Het tweede onderdeel gaat over wat je leert in de Eureka!-klas.

Je beantwoordt de vragen door het hokje van jouw antwoord aan te kruisen.

Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om jouw mening.

Algemene vragen
Jouw naam: _______________________________________________________
Groep Eureka! waar je in zit: __________________________________________
Naam van je basisschool: ____________________________________________

1. Motivatie en welbevinden1
Hieronder staan uitspraken die gaan over hoe jij voelt op school. Bij elke uitspraak moet je twee antwoorden geven. Het eerste antwoord gaat over je
basisschool en het tweede over de Eureka!-klas.
Voorbeeld
We geven eerst een voorbeeld. De uitspraak van dit voorbeeld is: Mijn klaslokaal is schoon. Als je vindt dat je klaslokaal op je basisschool altijd schoon
is, kruis je het hokje ‘klopt precies’ aan en als je het klaslokaal van de Eureka!-klas meestal schoon vindt, kruis je daar het hokje ‘klopt’ aan.
BASISSCHOOL
klopt
klopt
helemaal niet
niet
Mijn klaslokaal is schoon.





EUREKA!

klopt soms wel / klopt
klopt
klopt
soms niet
precies helemaal
niet








klopt
niet

klopt soms wel /
soms niet

klopt

klopt
precies









Oberon & Eureka! – Vragenlijst leerlingen Eureka!

2

BASISSCHOOL
klopt
klopt
helemaal niet
niet

EUREKA!

klopt soms wel / klopt
klopt
klopt
soms niet
precies helemaal
niet

klopt
niet

klopt soms wel /
soms niet

klopt

klopt
precies

a. De juf/meester weet meestal wel hoe ik me voel.





















b. Ik kan met de juf/meester over problemen praten.





















c. Als ik me ongelukkig voel, kan ik daar met de juf/meester
over praten.





















d. Ik voel me bij de juf/meester op mijn gemak.





















e. De juf/meester begrijpt mij.





















f.

Ik heb een goed contact met de juf/meester.





















g. Ik zou liever een andere juf/meester hebben.





















h. Ik heb veel contact met mijn klasgenoten.





















i.

Ik zou liever in een andere klas zitten.





















j.

Wij hebben een leuke klas.





















k. Ik kan goed met mijn klasgenoten overweg.





















l.





















m. Ik vind het leuk om met de kinderen in mijn klas om te
gaan.





















n. Ik weet zeker dat dit jaar alles op school me wel zal lukken.





















o. Ik kan op school zelfs de moeilijkste opdrachten maken als
ik mijn best doe.





















p. Ik kan al mijn werk voor school goed maken als ik maar
genoeg tijd heb.





















q. Ik kan bijna alles op school, als ik het maar blijf proberen.





















r. Ik kan ook moeilijke dingen op school wel leren.





















s. Ik weet zeker dat op school zelfs de moeilijkste taken me
wel lukken.





















t.





















In mijn klas voel ik mij soms alleen.

Ik ben tevreden als ik op school iets heb geleerd dat ik
begrijp.
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BASISSCHOOL
klopt
klopt
helemaal niet
niet

EUREKA!

klopt soms wel / klopt
klopt
klopt
soms niet
precies helemaal
niet

klopt
niet

klopt soms wel /
soms niet

klopt

klopt
precies

u. Ik maak liever moeilijke opdrachten waar ik iets nieuws van
leer, dan gemakkelijke opdrachten.





















v. Ik vind het fijn wanneer ik op school iets heb geleerd dat ik
belangrijk vind.





















w. Als ik op school iets niet meteen snap, ga ik er juist extra
mijn best voor doen.





















x. Ik vind het fijn wanneer ik op school iets nieuws heb
geleerd.
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2. Leren leren
De uitspraken hieronder gaan over wat je leert in de Eureka!-lessen. Je antwoord kruis je aan in de kolommen onder ‘leerling’. De leerkracht geeft
zijn/haar antwoord in een persoonlijk gesprek met je. Als je bij een uitspraak een toelichting wilt geven, kun je dat aan het einde van de vragenlijst doen.
LEERLING
klopt
klopt
helemaal niet
niet

LEERKRACHT

klopt soms wel / klopt
klopt
klopt
soms niet
precies helemaal
niet

klopt
niet

klopt soms wel /
soms niet

klopt

klopt
precies

1. Ik plan zelf mijn taken, zodat ik ze op tijd af heb.





















2. Ik verzamel zelfstandig informatie over een onderwerp.





















3. Ik onderzoek en ontdek graag.





















4. Ik bedenk bij opdrachten zelf hoe ik ze ga aanpakken.





















5. Ik bedenk vragen waar ik van kan leren.





















6. Ik kan evalueren hoe ik aan een opdracht gewerkt heb.





















7. Ik evalueer het resultaat van een opdracht





















8. Ik leer van tips van anderen.





















9. Ik kan medeleerlingen tips, tops en flops geven over hoe zij
een opdracht aanpakken.





















10. Ik gebruik verschillende leerstrategieën.





















11. Ik ga uitdagingen aan.





















12. Ik kan teksten samenvatten.





















13. Ik zet door als het moeilijk wordt.





















14. Ik stel mezelf haalbare doelen en werk ernaar toe.





















15. Ik vraag om hulp als het nodig is.





















16. Ik leer van mijn fouten.





















17. Ik maak eerst af waar ik mee bezig ben, voordat ik aan iets
nieuws begin.





















18. Ik kan dingen die ik heb geleerd toepassen in andere
situaties.





















19. Ik evalueer regelmatig mijn werk om te kijken of ik op de
goede weg ben.
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Deze vragenlijst is overgenomen uit het COOL-cohortonderzoek, Driessen, G., Mulder, L., Ledoux, G., Roeleveld, J. & Veen, I. van der (2009). Cohortonderzoek COOL5-18. Technisch
rapport basisonderwijs, eerste meting 2007/08. Nijmegen/Amsterdam: ITS/Kohnstamm Instituut.
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