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RAPPORTAGE
Onderzoek naar huidige schooltijden en

alternatieven en de lunch
BS DE SPRINGSCHANS

Legenda:

Achter de antwoordcategorieën staan achtereenvolgens: de antwoordfrequentie (het aantal
keren dat een antwoord gekozen is), het antwoordpercentage (het percentage respondenten
dat een antwoord koos) en een grafische voorstelling van het antwoordpercentage in de vorm
van een staafdiagram.

Bij sommige vragen kon de respondent meer dan een antwoord kiezen. De som van de
afzonderlijke antwoordpercentages kan dan hoger zijn dan honderd.

n: Het aantal respondenten dat de vraag voorgelegd kreeg.

n(val): Het aantal respondenten dat op de vraag een geldig antwoord gaf.

n(antw): Bij sommige vragen kunnen de respondenten meer dan een antwoord geven. n(antw)
geeft het totaal aantal gegeven antwoorden op de vraag.

gemiddelde:  Gemiddelde waarde van de geld ige antwoorden.  Bi j  nominale
antwoordcategorieën moet deze waarde met enig voorbehoud worden geïnterpreteerd.

Meer informatie: Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op onze website:
www.bvpo.nl/schoolplein.

BvPO t ev redenhe idpe i l i ngen   •   ze l f eva lua t i e   •   oude rs   •   l ee r l i ngen   •   medewerke rs
pr imair  onderwi js   •   voor tgezet  onderwi js   •   hbo  •   wo  /   gezondheidszorg  •   organisat ie



0. Onderwerp 1: (Alternatieve) schooltijden:1 (1)
1. Basisschool De Springschans start elke ochtend om

8.45 uur. Hoe tevreden bent u met deze starttijd? ...........
Zeer tevreden A)

Tevreden B)

Neutraal; maakt mij niet uit C)

Niet tevreden D)

Zeer ontevreden E)

1 n=147 gemiddelde=2.3

Zeer tevreden  A) 31 21%
Tevreden  B) 66 45%

Neutraal; maakt mij niet uit  C) 32 22%
Niet tevreden  D) 14 10%

Zeer ontevreden  E) 4 3%

2. Hoe zou u het vinden als De Springschans elke ochtend
eerder, om 8.30 uur, zou beginnen? Dat lijkt mij een.. ....
Zeer goed idee A)

Acceptabel idee B)

Neutraal; maakt mij niet uit C)

Geen goed idee D)

Slecht idee E)

2 n=147 gemiddelde=2.3

Zeer goed idee  A) 39 27%
Acceptabel idee  B) 58 39%

Neutraal; maakt mij niet uit  C) 25 17%
Geen goed idee  D) 16 11%

Slecht idee  E) 9 6%

1. Onderwerp 1: (Alternatieve) schooltijden:2 (2)
3. Hoe zou u het vinden als De Springschans elke ochtend

later, om 9.00 uur, zou beginnen? Dat lijkt mij een: .........
Zeer goed idee A)

Acceptabel idee B)

Neutraal; maakt mij niet uit C)

Geen goed idee D)

Slecht idee E)

3 n=147 gemiddelde=4.2

Zeer goed idee  A) 1 1%
Acceptabel idee  B) 15 10%

Neutraal; maakt mij niet uit  C) 11 7%
Geen goed idee  D) 46 31%

Slecht idee  E) 74 50%

4. In het centrum van Heiloo zitten twee basisscholen
vlakbij elkaar: De Springschans en St. Radboud. Zowel
De Springschans als St. Radboud beginnen 's ochtends
om 8.45 uur. Hoe zou u het vinden als De Springschans
elke ochtend op een andere tijd (dus eerder of later) zou
beginnen dan St. Radboud om de verkeersdrukte te
spreiden? Dat lijkt mij een: ...............................................
Zeer goed idee A)

Acceptabel idee B)

Neutraal; maakt mij niet uit C)

Geen goed idee D)

Slecht idee E)

4 n=147 gemiddelde=2.5

Zeer goed idee  A) 40 27%
Acceptabel idee  B) 33 22%

Neutraal; maakt mij niet uit  C) 49 33%
Geen goed idee  D) 11 7%

Slecht idee  E) 14 10%
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2. Onderwerp 1: (Alternatieve) schooltijden:3 (3)
5. Daar waar in Heiloo de Breedelaan de Stationsweg

kruist, staan regelmatig klaar-overs die de leerlingen van
De Springschans en St. Radboud helpen bij het
oversteken. Door een gebrek aan vrijwilligers staan er
echter niet altijd klaar-overs. Wat vindt u van het feit dat
klaar-overs basisschoolkinderen helpen met
oversteken? Ik vind dit:  (meerdere antwoorden
mogelijk) ...........................................................................
Zeer goed A)

Dit zou altijd zo moeten zijn (nu staan de klaar-overs er soms wel,
soms niet) B)

Dit zou op meer oversteekplaatsen moeten gebeuren C)

Mijn kind en ik maken hier geen gebruik van D)

Mijn kind en ik hebben hier geen behoefte aan E)

Neutraal; maakt mij niet uit F)

Ik ben bereid om klaar-over te worden en zal mijzelf hiervoor opgeven
G)

5 n=147 gemiddelde=2.9 n(antw)=195

Zeer goed  A) 61 41%
Dit zou altijd zo moeten zijn (nu staan de klaar-overs er soms wel, soms niet)  B) 26 18%

Dit zou op meer oversteekplaatsen moeten gebeuren  C) 15 10%
Mijn kind en ik maken hier geen gebruik van  D) 71 48%

Mijn kind en ik hebben hier geen behoefte aan  E) 11 7%
Neutraal; maakt mij niet uit  F) 8 5%

Ik ben bereid om klaar-over te worden en zal mijzelf hiervoor opgeven  G) 3 2%

6. De klaar-overs bij de kruising van de Breedelaan en de
Stationsweg bestaan voor het merendeel uit vrijwilligers
van St. Radboud. Dit zou kunnen betekenen dat er op
deze kruising minder vaak klaar-overs zullen staan
wanneer De Springschans andere (aanvangs)tijden
heeft dan St.Radboud. In hoeverre is de aanwezigheid
van klaar-overs, en daarmee het zoveel mogelijk
hanteren van dezelfde schooltijden als St. Radboud,
voor u van belang? (meerdere antwoorden mogelijk) .....
Ik vind het (zeer) belangrijk dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt
kan worden van de beschikbare klaar-overs en wil om die reden dat
De Springschans zoveel mogelijk dezelfde schooltijden heeft als St.
Radboud A)

Ik vind het (zeer) belangrijk dat er zoveel mogelijk klaar-overs zijn en
ben bereid om vrijwilliger te worden ongeacht of de schooltijden
overeenkomen of afwijken van St. Radboud B)

Neutraal; het maakt mij niet uit of er wel of niet klaar-overs zijn C)

Het lijkt mij juist handig als de schooltijden van De Springschans
afwijken van de schooltijden van St. Radboud zodat de verkeersdrukte
gespreid kan worden D)

6 n=147 gemiddelde=2.7 n(antw)=153

Ik vind het (zeer) belangrijk dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare klaar-overs en wil om die reden dat De Springschans zoveel mogelijk dezelfde schooltijden heeft als St. Radboud  A) 38 26%
Ik vind het (zeer) belangrijk dat er zoveel mogelijk klaar-overs zijn en ben bereid om vrijwilliger te worden ongeacht of de schooltijden overeenkomen of afwijken van St. Radboud  B) 6 4%

Neutraal; het maakt mij niet uit of er wel of niet klaar-overs zijn  C) 72 49%
Het lijkt mij juist handig als de schooltijden van De Springschans afwijken van de schooltijden van St. Radboud zodat de verkeersdrukte gespreid kan worden  D) 37 25%

3. Onderwerp 1: (Alternatieve) schooltijden:4 (4)
7. Momenteel is het zo dat de buitendeuren 10 minuten

voor aanvang van de les open gaan. Kunt u aangeven
wat u vindt van deze situatie? ..........................................
Ik vind de situatie prima zoals die is A)

Voor mij en mijn kind zouden 5 minuten ook voldoende zijn B)

Ik zou graag willen dat de deuren 15 minuten van te voren open gaan
C)

Ik zou graag willen dat de deuren (tenminste) 20 minuten van te voren
open gaan D)

Ik heb geen uitgesproken mening over dit onderwerp E)

7 n=147 gemiddelde=2.0

Ik vind de situatie prima zoals die is  A) 81 55%
Voor mij en mijn kind zouden 5 minuten ook voldoende zijn  B) 6 4%

Ik zou graag willen dat de deuren 15 minuten van te voren open gaan  C) 45 31%
Ik zou graag willen dat de deuren (tenminste) 20 minuten van te voren open gaan  D) 5 3%

Ik heb geen uitgesproken mening over dit onderwerp  E) 10 7%

8. Momenteel is het zo dat  leerlingen van De
Springschans op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag om 15.30 uur uit zijn. Kunt u aangeven wat u
vindt van deze situatie? ...................................................
Ik vind de situatie prima zoals die is A)

Ik zou graag willen dat de leerlingen eerder uit zijn B)

Ik zou graag willen dat de leerlingen later uit zijn C)

Ik heb geen uitgesproken mening over dit onderwerp D)

8 n=147 gemiddelde=1.8

Ik vind de situatie prima zoals die is  A) 79 54%
Ik zou graag willen dat de leerlingen eerder uit zijn  B) 40 27%

Ik zou graag willen dat de leerlingen later uit zijn  C) 3 2%
Ik heb geen uitgesproken mening over dit onderwerp  D) 25 17%
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4. Onderwerp 1: (Alternatieve) schooltijden:5 (5)
9. Momenteel is het zo dat  leerlingen van De

Springschans op woensdagmiddag vrij zijn. Kunt u
aangeven wat u vindt van deze situatie? .........................
Ik vind de situatie prima zoals die is A)

Ik zou graag willen dat de leerlingen op woensdag eerder uit zijn B)

Ik zou graag willen dat de leerlingen op woensdag later uit zijn C)

Ik zou graag willen dat de leerlingen uit de groepen 1 en 2  voortaan
op woensdag (de hele dag) vrij zijn (in plaats van op vrijdagmiddag)
(NB: vanaf groep 3 zijn kinderen wettelijk verplicht 5 dagen per week
naar school te gaan) D)

Ik heb geen uitgesproken mening over dit onderwerp E)

9 n=147 gemiddelde=1.9

Ik vind de situatie prima zoals die is  A) 103 70%
Ik zou graag willen dat de leerlingen op woensdag eerder uit zijn  B) 3 2%

Ik zou graag willen dat de leerlingen op woensdag later uit zijn  C) 17 12%
Ik zou graag willen dat de leerlingen uit de groepen 1 en 2  voortaan op woensdag (de hele dag) vrij zijn (in plaats van op vrijdagmiddag) (NB: vanaf groep 3 zijn kinderen wettelijk verplicht 5 dagen per week naar school te gaan)  D) 7 5%

Ik heb geen uitgesproken mening over dit onderwerp  E) 17 12%

10. Op sommige scholen in Nederland hebben alle vijf
dagen van de schoolweek eenzelfde lengte. Hierdoor
vervalt de vrije woensdagmiddag maar zijn de leerlingen
eerder uit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Kunt u aangeven wat u vindt van het idee van vijf gelijke
schooldagen? ...................................................................
Het spreekt mij erg aan A)

Het spreekt mij een beetje aan B)

Ik heb geen uitgesproken mening over dit onderwerp C)

Het spreekt mij niet erg aan D)

Het spreekt mij werkelijk totaal niet aan E)

10 n=147 gemiddelde=3.1

Het spreekt mij erg aan  A) 28 19%
Het spreekt mij een beetje aan  B) 32 22%

Ik heb geen uitgesproken mening over dit onderwerp  C) 14 10%
Het spreekt mij niet erg aan  D) 39 27%

Het spreekt mij werkelijk totaal niet aan  E) 34 23%
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5. Onderwerp 1: (Alternatieve) schooltijden:6 (6)
11. De overheid heeft bepaald dat onderbouw-leerlingen

(van groep 1 t/m 4) minder uren op school aanwezig
hoeven te zijn dan bovenbouw-leerlingen (van groep 5
t/m 8). Dit is de reden waarom onderbouw-leerlingen
van De Springschans op woensdag eerder uit zijn dan
bovenbouw-leerlingen. Wat vind u ervan dat onderbouw-
leerlingen van De Springschans op woensdag eerder uit
zijn dan bovenbouw-leerlingen? Ik vind dit: .....................
Ik heb geen kinderen in de onderbouw A)

Prima/ geen probleem B)

Niet ideaal/ onhandig wanneer je zowel in de onderbouw als in de
bovenbouw kinderen hebt zitten maar desondanks geen reden voor
verandering C)

Ik zou het prettiger vinden wanneer onderbouw en bovenbouw op
woensdagmiddag op dezelfde tijd uit zijn (onderbouw-leerlingen
zouden dan op woensdagen teveel uren maken wat dan eens in de
zoveel weken gecompenseerd zou moeten worden met een extra vrije
dag/ dagdeel ) D)

Neutraal; maakt mij niet uit E)

11 n=147 gemiddelde=2.8

Ik heb geen kinderen in de onderbouw  A) 45 31%
Prima/ geen probleem  B) 19 13%

Niet ideaal/ onhandig wanneer je zowel in de onderbouw als in de bovenbouw kinderen hebt zitten maar desondanks geen reden voor verandering  C) 18 12%
Ik zou het prettiger vinden wanneer onderbouw en bovenbouw op woensdagmiddag op dezelfde tijd uit zijn (onderbouw-leerlingen zouden dan op woensdagen teveel uren maken wat dan eens in de zoveel weken gecompenseerd zou moeten worden met een extra vrije dag/ dagdeel )  D) 50 34%

Neutraal; maakt mij niet uit  E) 15 10%

12. De overheid heeft bepaald dat onderbouw-leerlingen
(van groep 1 t/m 4) minder uren op school aanwezig
hoeven te zijn dan bovenbouw-leerlingen (van groep 5
t/m 8). Dit is de reden waarom onderbouw-leerlingen
van De Springschans op vrijdagmiddag vrij zijn en
bovenbouw-leerlingen niet. Wat vind u ervan dat
onderbouw-leerlingen van De Springschans op
vrijdagmiddag vrij zijn en  bovenbouw-leerlingen niet? Ik
vind dit: .............................................................................
Prima/ geen probleem A)

Niet ideaal/ onhandig wanneer je zowel in de onderbouw als in de
bovenbouw kinderen hebt zitten maar desondanks geen reden voor
verandering B)

Ik zou het prettiger vinden wanneer onderbouw en bovenbouw allebei
op vrijdagmiddag naar school gaan (onderbouw-leerlingen zouden dan
op vrijdagen teveel uren maken wat dan eens in de zoveel weken
gecompenseerd zou moeten worden met een extra vrije dag/ dagdeel)
C)

Ik zou het prettiger vinden wanneer de leerlingen uit de groepen 1 en 2
voortaan op woensdag (de hele dag) vrij zijn en op vrijdag zowel 's
ochtends als 's middags naar school gaan (NB: vanaf groep 3 zijn
kinderen wettelijk verplicht 5 dagen per week naar school te gaan) D)

Neutraal; maakt mij niet uit E)

12 n=147 gemiddelde=2.3

Prima/ geen probleem  A) 82 56%
Niet ideaal/ onhandig wanneer je zowel in de onderbouw als in de bovenbouw kinderen hebt zitten maar desondanks geen reden voor verandering  B) 12 8%

Ik zou het prettiger vinden wanneer onderbouw en bovenbouw allebei op vrijdagmiddag naar school gaan (onderbouw-leerlingen zouden dan op vrijdagen teveel uren maken wat dan eens in de zoveel weken gecompenseerd zou moeten worden met een extra vrije dag/ dagdeel)  C) 17 12%
Ik zou het prettiger vinden wanneer de leerlingen uit de groepen 1 en 2 voortaan op woensdag (de hele dag) vrij zijn en op vrijdag zowel 's ochtends als 's middags naar school gaan (NB: vanaf groep 3 zijn kinderen wettelijk verplicht 5 dagen per week naar school te gaan)  D) 6 4%

Neutraal; maakt mij niet uit  E) 30 20%
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6. Onderwerp 1: (Alternatieve) schooltijden:7 (7)
13. Kinderen moeten vanaf 5 jaar de basisschool iedere

schooldag bezoeken. De school beslist op welke extra
dagdelen/ dagen leerlingen vrij zijn; bijvoorbeeld in
verband met studiedagen van leerkrachten of
compensatie van teveel gemaakte schooluren van
(onderbouw-)leerlingen. Deze dagen moeten aan het
begin van het schooljaar bekend gemaakt worden. Kunt
u aangeven wat u vindt van deze extra vrije dagen/
dagdelen?  (meerdere antwoorden mogelijk) ..................
Ik ben tevreden met de situatie zoals die is A)

Ik heb een voorkeur voor het vrij zijn van hele (school)dagen in plaats
van slechts een dagdeel B)

Ik heb een voorkeur voor het extra vrij zijn op woensdag C)

Ik heb een voorkeur voor het vrij zijn van extra dagdelen/ schooldagen
in combinatie met het weekeinde (dus op maandag en/of vrijdag) D)

Ik heb een voorkeur voor het vrij zijn van extra dagdelen/ schooldagen
in combinatie met verplichte vrije dagen (nationale feestdagen) en/of
schoolvakanties E)

Neutraal; maakt mij niet uit F)

13 n=147 gemiddelde=3.5 n(antw)=204

Ik ben tevreden met de situatie zoals die is  A) 23 16%
Ik heb een voorkeur voor het vrij zijn van hele (school)dagen in plaats van slechts een dagdeel  B) 39 27%

Ik heb een voorkeur voor het extra vrij zijn op woensdag  C) 29 20%
Ik heb een voorkeur voor het vrij zijn van extra dagdelen/ schooldagen in combinatie met het weekeinde (dus op maandag en/of vrijdag)  D) 47 32%

Ik heb een voorkeur voor het vrij zijn van extra dagdelen/ schooldagen in combinatie met verplichte vrije dagen (nationale feestdagen) en/of schoolvakanties  E) 51 35%
Neutraal; maakt mij niet uit  F) 15 10%

14. Momenteel is het zo dat bovenbouw-leerlingen van De
Springschans de vrijdag voor de schoolvakanties een
continurooster hebben (van 8.45 tot 14 uur). De vrijdag
voor de kerstvakantie en de vrijdag voor de
zomervakantie zijn alle leerlingen (zowel onderbouw als
bovenbouw) op vrijdagmiddag vrij. Kunt u aangeven wat
u vindt van deze situatie? ................................................
Ik heb geen kinderen in de onderbouw A)

Ik ben tevreden met de situatie zoals die is B)

Ik zou het prettiger vinden wanneer leerlingen de vrijdag voor de
schoolvakanties voortaan de hele dag vrij zijn C)

Ik zou het prettiger vinden wanneer leerlingen de vrijdag voor de
schoolvakanties voortaan gewoon de hele dag naar school gaan D)

Ik zou het prettiger vinden wanneer leerlingen de vrijdag voor de
schoolvakanties voortaan altijd een continurooster hebben E)

Neutraal; maakt mij niet uit F)

14 n=147 gemiddelde=3.3

Ik heb geen kinderen in de onderbouw  A) 14 10%
Ik ben tevreden met de situatie zoals die is  B) 41 28%

Ik zou het prettiger vinden wanneer leerlingen de vrijdag voor de schoolvakanties voortaan de hele dag vrij zijn  C) 43 29%
Ik zou het prettiger vinden wanneer leerlingen de vrijdag voor de schoolvakanties voortaan gewoon de hele dag naar school gaan  D) 8 5%

Ik zou het prettiger vinden wanneer leerlingen de vrijdag voor de schoolvakanties voortaan altijd een continurooster hebben  E) 19 13%
Neutraal; maakt mij niet uit  F) 22 15%

7. Onderwerp 2: Lunch: thuis en/of op school1 (8)
15. De leerlingen van basisschool De Springschans zijn op

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de
middag vrij van school zodat zij thuis, bij de overblijf of
elders kunnen lunchen. Kunt u aangeven wat u vindt
van deze situatie? ............................................................
Ik vind de situatie prima zoals die is A)

Ik heb een voorkeur voor een continurooster waarbij alle leerlingen op
alle schooldagen tussen de middag op school lunchen B)

Ik heb geen uitgesproken mening over dit onderwerp C)

15 n=147 gemiddelde=1.7

Ik vind de situatie prima zoals die is  A) 52 35%
Ik heb een voorkeur voor een continurooster waarbij alle leerlingen op alle schooldagen tussen de middag op school lunchen  B) 80 54%

Ik heb geen uitgesproken mening over dit onderwerp  C) 15 10%

16. De leerlingen van basisschool De Springschans kunnen
zowel op vaste dagen als incidenteel tussen de middag
op school overblijven bij Stichting Los (Lunchen op
School). Kunt u aangeven of u hier gebruik van maakt? .
Mijn kind maakt hier geen gebruik van A)

Mijn kind maakt hier af en toe gebruik van B)

Mijn kind maakt hier regelmatig/ op vaste dagen gebruik van C)

16 n=147 gemiddelde=2.3

Mijn kind maakt hier geen gebruik van  A) 47 32%
Mijn kind maakt hier af en toe gebruik van  B) 16 11%

Mijn kind maakt hier regelmatig/ op vaste dagen gebruik van  C) 84 57%
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8. Onderwerp 2: Lunch: thuis en/of op school2 (9)
17. De leerlingen van basisschool De Springschans kunnen

zowel op vaste dagen als incidenteel tussen de middag
op school overblijven bij Stichting Los (Lunchen op
School). Hier zijn voor de ouders kosten aan verbonden.
Kunt u aangeven wat u vindt van deze situatie? ..............
Mijn kind maakt hier geen gebruik van A)

Ik vind de situatie prima zoals die is B)

Ik vind de kosten voor het incidenteel overblijven te hoog C)

Ik vind de kosten voor het op vaste dagen overblijven te hoog D)

Ik heb geen uitgesproken mening over dit onderwerp E)

17 n=147/ n(val)=146 gemiddelde=2.8

Mijn kind maakt hier geen gebruik van  A) 35 24%
Ik vind de situatie prima zoals die is  B) 25 17%

Ik vind de kosten voor het incidenteel overblijven te hoog  C) 30 20%
Ik vind de kosten voor het op vaste dagen overblijven te hoog  D) 40 27%

Ik heb geen uitgesproken mening over dit onderwerp  E) 16 11%

blanks 1 1%

9. Onderwerp 3: Tot slot (9)
18. De leerlingen van basisschool De Springschans zijn op

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vrij van school
tussen 12.15 en 13.30 uur zodat zij thuis, bij de overblijf
of elders kunnen lunchen. Stel dat De Springschans niet
overgaat op een continurooster, waardoor de situatie
blijft zoals die nu is, wat vindt u in dit geval van de tijd
die er is om te lunchen? ...................................................
Ik vind de tijd om te lunchen prima zoals die is A)

Ik zou willen dat de lunch-tijd 15 minuten langer wordt B)

Ik zou willen dat de lunch-tijd 30 minuten langer wordt C)

Ik zou willen dat de lunch-tijd 15 minuten korter wordt D)

Ik zou willen dat de lunch-tijd 30 minuten korter wordt E)

Ik heb geen uitgesproken mening over dit onderwerp F)

18 n=147/ n(val)=146 gemiddelde=2.0

Ik vind de tijd om te lunchen prima zoals die is  A) 101 69%
Ik zou willen dat de lunch-tijd 15 minuten langer wordt  B) 11 7%
Ik zou willen dat de lunch-tijd 30 minuten langer wordt  C) 2 1%
Ik zou willen dat de lunch-tijd 15 minuten korter wordt  D) 16 11%
Ik zou willen dat de lunch-tijd 30 minuten korter wordt  E) 3 2%
Ik heb geen uitgesproken mening over dit onderwerp  F) 13 9%

blanks 1 1%

10. Onderwerp 2: Lunch: thuis en/of op school2 (10)
19. Stel dat De Springschans wel overgaat op een

continurooster, waardoor voortaan alle leerlingen op alle
schooldagen op school lunchen, wat vindt u in dit geval
van de tijd die er is om te lunchen? .................................
Ik vind de tijd om te lunchen prima zoals die is A)

Ik zou willen dat de lunch-tijd 15 minuten langer wordt B)

Ik zou willen dat de lunch-tijd 30 minuten langer wordt C)

Ik zou willen dat de lunch-tijd 15 minuten korter wordt D)

Ik zou willen dat de lunch-tijd 30 minuten korter wordt E)

Ik heb geen uitgesproken mening over dit onderwerp F)

19 n=147/ n(val)=146 gemiddelde=3.6

Ik vind de tijd om te lunchen prima zoals die is  A) 42 29%
Ik zou willen dat de lunch-tijd 15 minuten langer wordt  B) 6 4%
Ik zou willen dat de lunch-tijd 30 minuten langer wordt  C) 1 1%
Ik zou willen dat de lunch-tijd 15 minuten korter wordt  D) 36 24%
Ik zou willen dat de lunch-tijd 30 minuten korter wordt  E) 42 29%
Ik heb geen uitgesproken mening over dit onderwerp  F) 19 13%

blanks 1 1%
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11. Onderwerp 2: Lunch: thuis en/of op school3 (10)
20. Indien De Springschans over zou gaan op een

continurooster waardoor mijn kind voortaan alle
schooldagen op school luncht in plaats van thuis, zou ik
dat:  (meerdere antwoorden mogelijk) .............................
Prettig vinden A)

Geen probleem vinden B)

Geen probleem vinden mits het mij geen geld kost C)

Geen probleem vinden mits het mij maximaal 25 euro per schooljaar
kost D)

Geen probleem vinden mits het mij maximaal 50 euro per schooljaar
kost E)

Geen probleem vinden mits de leerlingen met elkaar in de eigen klas
lunchen F)

Geen probleem vinden mits de leerlingen met hun eigen leerkracht
lunchen G)

Geen probleem vinden mits de leerlingen hun eigen lunch mee naar
school kunnen nemen H)

Geen probleem vinden mits de leerlingen vanuit school een gezonde
en gevarieerde lunch aangeboden zouden krijgen I)

Niet prettig vinden J)

20 n=147/ n(val)=146 gemiddelde=4.9 n(antw)=336

Prettig vinden  A) 83 56%
Geen probleem vinden  B) 34 23%

Geen probleem vinden mits het mij geen geld kost  C) 30 20%
Geen probleem vinden mits het mij maximaal 25 euro per schooljaar kost  D) 12 8%
Geen probleem vinden mits het mij maximaal 50 euro per schooljaar kost  E) 17 12%

Geen probleem vinden mits de leerlingen met elkaar in de eigen klas lunchen  F) 39 27%
Geen probleem vinden mits de leerlingen met hun eigen leerkracht lunchen  G) 22 15%

Geen probleem vinden mits de leerlingen hun eigen lunch mee naar school kunnen nemen  H) 53 36%
Geen probleem vinden mits de leerlingen vanuit school een gezonde en gevarieerde lunch aangeboden zouden krijgen  I) 14 10%

Niet prettig vinden  J) 32 22%

blanks 1 1%

12. Onderwerp 2: Lunch: thuis en/of op school3 (11)
21. Kunt u aangeven hoe u relatie is tot basisschool De

Springschans? .................................................................
Mijn kind staat ingeschreven voor deze school maar gaat hier nog niet
naar school A)

Mijn kind bezoekt deze school B)
21 n=147/ n(val)=146 gemiddelde=2.0

Mijn kind staat ingeschreven voor deze school maar gaat hier nog niet naar school  A) 1 1%
Mijn kind bezoekt deze school  B) 145 99%

blanks 1 1%

13. Algemeen (11)
22. Mijn kind(eren) zit(ten) in groep …. (meerdere

antwoorden mogelijk) .......................................................
Groep 1 A)

Groep 2 B)

Groep 3 C)

Groep 4 D)

Groep 5 E)

Groep 6 F)

Groep 7 G)

Groep 8 H)

22 n=147/ n(val)=146 gemiddelde=4.4 n(antw)=219

Groep 1  A) 24 16%
Groep 2  B) 30 20%
Groep 3  C) 26 18%
Groep 4  D) 23 16%
Groep 5  E) 43 29%
Groep 6  F) 23 16%
Groep 7  G) 36 24%
Groep 8  H) 14 10%

blanks 1 1%
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