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Vragenlijst voor oudersVragenlijst voor oudersVragenlijst voor oudersVragenlijst voor ouders    
Lies Schraepen 

016/47.99.53 

ouders@klj.be 

 

Instructies voor de ouders: Geef je mening over onderstaande stellingen door een van de vakjes te 
kiezen. 
-- = Helemaal niet akkoord 
- = Niet akkoord 
+/- = Geen mening 
+ = Akkoord 
++ = Helemaal akkoord 

ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    
 

 -- - +/- + ++ 
Ik heb de indruk dat de activiteiten goed voorbereid zijn.      
Ik heb de indruk dat er veel variatie zit in de activiteiten.      
Ik vind dat de activiteiten te vroeg/te laat op het jaar beginnen (september).      
Ik vind dat de activiteiten te vroeg op het jaar eindigen (mei).      
Ik vind het vervelend dat er geen activiteiten zijn tijdens de kerstperiode.      
Ik vind het geen probleem om mijn kind op speciale activiteiten te 
vervoeren met de wagen. 

     

Ik vind dat alle activiteiten op zondag van 14u tot 17u moeten doorgaan. (Ik 
vind het vervelend wanneer de activiteit op zaterdag of op een ander 
tijdstip doorgaat.) 

     

Ik heb de indruk dat mijn kind(eren) graag naar de KLJ komt (komen).      
Ik vind het niet erg dat mijn kind(eren) vuil terug komen na de KLJ.      
Ik heb de indruk dat mijn kind soms gepest wordt op de KLJ.      

 
Heb je nog tips, opmerkingen of klachten over de activiteiten? Schrijf deze dan hier op! 
 

 
 
 
 
 

 

LeidingLeidingLeidingLeiding    
 

 -- - +/- + ++ 
Ik heb voldoende contact met de leiding.      
Ik weet bij wie ik terecht kan wanneer ik een probleem heb.      
Ik weet wie de leiding van mijn kinderen is.      
Ik heb vertrouwen in de leidingsploeg.      
Ik weet wie hoofdleiding is.      
Ik weet dat de leiding allemaal vrijwilligers zijn.      
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Heb je nog tips, opmerkingen of klachten over de leiding? Schrijf deze dan hier op! 
 

 
 
 
 
 

 

Grote activiteitenGrote activiteitenGrote activiteitenGrote activiteiten    
 
Geeft een score van 1 tot 5 op de onderstaande activiteiten en geef eventueel een complimentje of 
suggesties ter verbetering: 
 

Fotoavond na het kamp 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
Complimentje/suggesties? 
 
Bowling met de ouders 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
Complimentje/suggesties? 
 
Kamp tijdens de zomermaanden 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
Complimentje/suggesties? 
 
Weekend in februari/maart 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
Complimentje/suggesties? 
 
Spaghettidag 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
Complimentje/suggesties? 
 
Schaatsnamiddag 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
Complimentje/suggesties? 
 
Filmavond 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
Complimentje/suggesties? 
 
Soirée KLJ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
Complimentje/suggesties? 
 

 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    
 

 -- - +/- + ++ 
Ik ontvang de Geroezemoes (activiteitenboekje) op tijd.      
Ik vind de Geroezemoes papierverspilling.      
Ik neem wekelijks een kijkje op de website.      
Ik ben fan van de Facebookpagina en bekijk de meldingen elke week.      
Ik lees de mails die ik ontvang van KLJ.      
Ik krijg snel genoeg antwoord wanneer ik een vraag stel via mail.      

 
Heb je nog tips, opmerkingen of klachten over communicatie? Schrijf deze dan hier op! 
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Op welke manier ontvang jij het liefst berichten van KLJ? 

o Facebook 
o Mail 
o Papier/boekje in de bus 
o Website 
o Andere: ……………………………………………….. 

Lokaal/terreinLokaal/terreinLokaal/terreinLokaal/terrein    
 

 -- - +/- + ++ 
Ik ben tevreden over het lokaal van KLJ.      
Ik vind dat de leiding het lokaal proper houdt.      
Ik vind dat de leiding het lokaal gezellig maakt.      
Ik vind dat het terrein er mooi bij ligt.      
Ik word goed op de hoogte gehouden van de bouwplannen.      

 
Heb je nog tips, opmerkingen of klachten over het lokaal/terrein? Schrijf deze dan hier op! 
 

 
 
 
 
 

KLJ als jeugbewegingKLJ als jeugbewegingKLJ als jeugbewegingKLJ als jeugbeweging    
 
Waarom heb je voor KLJ Schiplaken gekozen? (Je mag meerdere opties aanduiden.) 

o Ligging 
o Reputatie 
o Keuze van mijn kind 
o Vroeger zelf lid 
o Andere:…………………………. 

 

Dit kon ik nergens anders Dit kon ik nergens anders Dit kon ik nergens anders Dit kon ik nergens anders kwijt…kwijt…kwijt…kwijt…    
 

 
 
 
 
 
 

 
 


