
FICHE 2:
VRAGENLIJST  
WAT WIL JIJ  
OP SCHOOL?

In deze fiche vind je de vragen die gesteld worden in de online vragenlijst ‘Wat wil 
jij op school?’. 

Voor het versturen van de link naar de leerlingen, en het verkrijgen van de resultaten 
van de vragenlijst: zie Stappenplan.

Zoals je ziet, worden er o.a. vragen gesteld over een aparte ruimte. Is er op jouw 
school geen mogelijkheid tot een aparte ruimte voor een bar? Geen probleem. 
De vragen (en antwoorden) geven je een idee van wat leerlingen op school willen, 
maar als school kies je zelf wat realiseerbaar is, en hoeveel tijd je erin kan steken. 
Gebruik de antwoorden als inspiratie!

Ook worden er vragen gesteld over welk fruit/welke groenten de leerlingen willen. 
Als je bij inschrijving koos voor korting van de deelnemende supermarktketens ligt 
het fruit- en groenteaanbod vast. Maar, alweer, zo heb je een idee van de voorkeuren 
van leerlingen.



 ▶ Ja:
 ▶ Nee

 ▶ Ja:
 ▶ Nee

 ▶ Ja
 ▶ Nee

 ▶ Ja
 ▶ Nee

(leerling duidt zijn/haar school aan)

 ▶ 1ste jaar
 ▶ 2de jaar
 ▶ 3de jaar
 ▶ 4de jaar
 ▶ 5de jaar
 ▶ 6de jaar
 ▶ 7de jaar 

 ▶ Niet van toepassing

Naar welke school ga jij?

Wil je graag een plek (lokaal, hoek, ruimte) waar 
je tijdens de speeltijd tijd kan doorbrengen met je 
vrienden en vriendinnen?

[Indien ‘ja’ op vraag 1] Welke ruimte in de school zou 
hiervoor kunnen dienen?

[Indien ‘ja’ op vraag 1] Wil je de inrichting (vb. stoe-
len, zetels, salontafeltjes, statafels) en de stijl (vb. 
zomerbar, hipster, bruine kroeg ...) van deze ruimte 
mee bepalen?

[Indien ‘ja’ op vraag 1] Heb je al ideeën of een voor-
keur voor de inrichting of de stijl van de ruimte? Als 
je een idee hebt, kan je dit aanvullen in het tekstvak.

[Indien ‘ja’ op vraag 1] Is er nog iets dat je graag wil 
in deze ruimte? (vb. gezelschapsspelen, pingpong-
tafel ...)? Als je een idee hebt, kan je dit aanvullen in 
het tekstvak.

[Indien ‘ja’ op vraag 1] Wil je graag dat er muziek afge-
speeld wordt in deze ruimte?

[Indien ‘ja’ op vraag 6] Wil je graag zelf meebepalen 
welke muziek afgespeeld wordt?

 ▶ Ja
 ▶ Nee

 ▶ Ja
 ▶ Nee

Beste leerling, 

Omdat je elke dag best wat tijd doorbrengt op de schoolbanken, willen we de pauze 
voor jou zo ontspannen en aangenaam mogelijk maken. Deze vragenlijst werd 
opgesteld om na te gaan wat jij en alle andere leerlingen graag willen op school. 
Vul jij ze even in? Het duurt maar 5 minuutjes! 

De antwoorden die je geeft, worden alleen gebruikt voor het project.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

In welk jaar zit jij?



Wil je graag dat er 1 keer per week gezonde snacks 
(vb. fruitsla, snackgroenten, water met een smaakje 
...) aangeboden worden? Zo kan de ruimte, indien 
jullie hiervoor kozen, een gezellige bar worden.

[Indien ‘ja’ op vraag 8] Duid alle opties aan die je 
graag wil verkrijgen:

[Indien ‘Gesneden fruit’, ‘fruitsaté’, ‘Fruitsla’, en/of 
‘Volledige stukken fruit’ aangeduid werden in vraag 
9] Welk fruit wil je dat er aangeboden wordt? Je 
mag meerdere opties aankruisen.

[Indien ‘snackgroenten’ aangeduid werden in vraag 
9] Welke snackgroenten wil je dat er aangeboden 
worden? Je mag meerdere opties aankruisen.

[Indien ‘water met een smaakje’ aangeduid werd in 
vraag 9] Welk water met een smaakje zou je graag 
willen? Je mag meerdere opties aankruisen.

[Indien ‘ja’ op vraag 8] Op welke dag in de week wil 
je dat er gezonde snacks aangeboden worden? Je 
mag meerdere opties aankruisen.

 ▶ Ja
 ▶ Nee

 ▶ Gesneden fruit (vb. halve kiwi, kwartje van een appelsien ...)
 ▶ Fruitsaté (gesneden fruit op een satéstokje)
 ▶ Fruitsla
 ▶ Volledige stukken fruit
 ▶ Snackgroenten (kerstomaatjes ...)
 ▶ Yoghurt (natuur)
 ▶ Soep
 ▶ Plat water
 ▶ Bruiswater
 ▶ Water met een smaakje
 ▶ Andere (vb. noten, rijstwafel …): 

 ▶ Aardbei
 ▶ Abrikoos
 ▶ Appel
 ▶ Banaan
 ▶ Blauwe bes
 ▶ Braambes
 ▶ Druiven
 ▶ Framboos
 ▶ Kers
 ▶ Kiwi

 ▶ Appel
 ▶ Aardbeien
 ▶ Ananas
 ▶ Blauwe bessen
 ▶ Bosvruchten
 ▶ Braambes
 ▶ Citroen
 ▶ Frambozen
 ▶ Kers
 ▶ Kiwi

 ▶ Maandag
 ▶ Dinsdag
 ▶ Woensdag
 ▶ Donderdag
 ▶ Vrijdag

8.

9.

10.

11.

12.

13.

 ▶ Mandarijn
 ▶ Mango
 ▶ Meloen
 ▶ Nectarine
 ▶ Peer
 ▶ Perzik
 ▶ Pruim
 ▶ Sinaasappel 

 ▶ Ik lust geen van bovenstaande fruitsoorten.

 ▶ Limoen
 ▶ Mango
 ▶ Nectarine
 ▶ Pompelmoes
 ▶ Sinaasappel
 ▶ Tropische fruitmix
 ▶ Munt
 ▶ Basilicum
 ▶ Komkommer 

 ▶ Ik lust geen van bovenstaande smaakjes.

 ▶ Bloemkool
 ▶ Kerstomaat
 ▶ Komkommer
 ▶ Paprika
 ▶ Radijs
 ▶ Wortel 

 ▶ Ik lust geen van bovenstaande snackgroenten.



[Indien ‘ja’ op vraag 8] Tijdens welke pauze wil je 
dat de gezonde snacks te verkrijgen zijn? Je mag 
meerdere opties aankruisen.

[Indien ‘ja’ op vraag 8] Hoe wil je dat het winkeltje/
de bar/de ruimte genoemd wordt?

[Indien ‘ja’ op vraag 8] Moet het op voorhand 
meegedeeld worden welk(e) fruit, groenten en 
water met een smaakje verkocht zal worden (vb. op 
vrijdag voor de week die volgt)?

Om dit project op poten te zetten, hebben we ook 
enkele helpende handen nodig. Duid aan of en 
hoe je graag zou willen helpen (je mag meerdere 
opties aankruisen).

[indien ‘ja’ op vraag 3 en/of 7 en/of 1 van de eerste 7 
opties van vraag 17] Je hebt aangegeven dat je op 
een of andere manier graag wil meedenken en/of 
meehelpen. Vul hier je naam, klas, en e-mailadres in 
zodat we je kunnen contacteren!

Geef je hier toch liever niet jouw gegevens? Spreek 
dan een leerkracht aan, en vertel dat je graag 
wil meehelpen.

 ▶ Voormiddag
 ▶ Middag
 ▶ Namiddag

14.

15.

16.

17.

18.

 ▶ Ja
 ▶ Nee

 ▶ Ik wil wel een keer fruit en groenten snijden (binnen de 
schooluren).

 ▶ Ik wil wel een keer achter de toog staan om gezonde 
snacks te verkopen.

 ▶ Ik wil wel een keer DJ van dienst zijn (nl. muziek mee-
brengen die je afspeelt).

 ▶ Ik wil meehelpen aan de inrichting van de ruimte (vb. 
zomerbar, hipster, bruine kroeg …).

 ▶ Ik wil meehelpen om een toog te maken. Wat het wordt, 
kunnen jullie mee bepalen (vb. een leuk ingerichte tafel, 
een toog uit houten paletten ...).

 ▶ Ik wil meehelpen aan de organisatie (vb. bepalen welk 
fruit wanneer verkocht wordt, wie wanneer achter de 
toog staat).

 ▶ Ik wil wel eens de afwas doen. 

 ▶ Nee, ik wil liever niet helpen.

 ▶ Voornaam: 
 ▶ Familienaam: 
 ▶ Klas: 
 ▶ E-mailadres: 

Superbedankt om de vragenlijst in te vullen!


