Bijlage 1: Online bevraging
Positief gedrag op school
Deze vragenlijst met open vragen peilt naar jouw persoonlijke beleving en ervaring
met de school inzake het werken met kwetsbare jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen. Deze bevraging is volledig anoniem en zo hopen wij ook een beeld te
krijgen van die zaken die misschien niet altijd gemakkelijk zijn om uit te spreken in je
team. Hoe meer perspectieven we kunnen betrekken in dit verhaal, hoe meer er ook
rekening gehouden kan worden met jouw mening tijdens de opbouw van de visie, dat
spreekt voor zich.
Er volgt een terugkoppeling van de algemene resultaten waarbij er geen letterlijke uitspraken vanuit de bevraging overgenomen of geciteerd worden uit respect voor jullie
privacy. Gelieve je antwoorden van enige kadering te voorzien indien mogelijk. Veel
succes en dank voor je medewerking!

1. Wat vind jij kwaliteiten van de school in de kijk op of aanpak van gedrag van
leerlingen?

2. Wat vind jij kwaliteiten van de school in de kijk op of ondersteuning van gedrag van personeel (of teams)?

3. Wat vind jij duidelijke valkuilen in de kijk op of aanpak van gedrag van leerlingen?

4. Wat vind jij duidelijke valkuilen in de kijk op of ondersteuning van gedrag van
personeel (of teams)?

5. Waar liggen volgens jou uitdagingen in de kijk op of aanpak van gedrag van
leerlingen?

6. Waar liggen volgens jou uitdagingen in de kijk op of ondersteuning van personeel (of teams)?

7. Vind jij het bouwen aan een proactieve schoolvisie inzake gedrag (en breder
SEO) zinvol en noodzakelijk?

8. Ben je gemotiveerd om mee te denken en te handelen binnen het opbouwen en
uitzetten van de schoolvisie in de dagelijkse schoolpraktijk?

9. Ben je bereid om je hierbij te laten ondersteunen als dat zinvol kan zijn binnen
je verdere professionalisering als leerkracht?

10. Zie jij jezelf in staat, los van je motivatie, om mee te denken in het zorgbeleid
van de school?

11. Heb je nog andere vragen of opmerkingen?

