
BEVRAGING SCHOOLPASTORAAL

ENGAGEMENT OP SCHOOL

1. Wat drijft mij bij mijn opdracht  op school ? Waarom doe ik het ?
Kruis één of meer antwoorden aan.

Om een inkomen te hebben

Om met jongeren te werken

Omwille van de menselijke kant

Schoolvakanties zijn goed te combineren met gezin

V de vele vakantiedagenVeel afwisseling in de job 

aOm kennis te kunnen doorgeven

Om  levensvisie, waarden te kunnen doorgeven

Omwille van de grote zelfstandigheid

Om mij nuttig te voelen

Iets anders ?

2. Een goede relatie met collega’s ligt voor mij in :
Kruis één of meer mogelijkheden aan.

Een vlotte vakgebonden samenwerking
Aanspreekbaar zijn en bij elkaar terecht kunnen voor problemen
Informele contacten
Waardering voor de inzet van de andere
Respect voor de eigenheid van de andere
Iets anders? 

3.  Een goede relatie met leerlingen is voor mij :
Kruis één of meer mogelijkheden aan.

Gezag hebben

Een goed contact onderhouden

Gewaardeerd en gerespecteerd worden

Weten wat hen bezighoudt en drijft

Voor hen aanspreekbaar zijn : ze kunnen altijd bij mij terecht

Hen levenswaarden bijbrengen

Iets anders? 

Bevraging engagement op school
bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen



4. Buiten mijn officiële opdracht op school engageer ik mij niet voor andere 
    activiteiten op school omwille van :  (meerdere antwoorden mogelijk)  

Mijn gezinssituatie laat het op dit moment niet toe

Het vele werk voor mijn opdracht op school laat het niet toe

Mijn gezondheid laat het niet toe

Gebrek aan interesse of de motivatie ontbreekt

Andere activiteiten buiten de school vragen veel tijd en energie

Ontgoochelingen in het verleden 

Iets anders?

5. Buiten mijn officiële opdracht op school engageer ik mij ook voor andere 
activiteiten op school omwille van : (meerdere antwoorden mogelijk)

Gelegenheid tot extra contact met collega’s

Mogelijkheid tot extra contact met leerlingen

Uit eigen interesse

Het geeft mezelf ontplooiingskansen

Gelegenheid tot contact met ouders

Uit idealisme

Het is voor mij een zinvolle vrijetijdsbesteding

Om jongeren bepaalde waarden mee te geven

Iets anders? 

Benoem enkele activiteiten :

Bevraging engagement op school
bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen
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