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Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Ouder tevredenheidsonderzoek Basisonderwijs van CBS De Wynroas. De gebruikte vragenlijst

is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)
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De vragenlijst

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie

voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook)

anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een

visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen,

beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol

van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan

gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Algemeen 1 vragen

Schoolgebouw 2 vragen

Omgeving van de school 3 vragen

Begeleiding 4 vragen

Sfeer 2 vragen

Schooltijden 1 vragen

Schoolregels rust en orde 3 vragen

De leerkracht van het oudste kind op deze basisschool 3 vragen

De leerkracht van het middelste kind op deze basisschool 3 vragen

De leerkracht van het jongste kind op deze basisschool 3 vragen

Contact met school 7 vragen

Betrokkenheid 6 vragen

Imago 6 vragen

Schoolkeuze 5 vragen

Algemene tevredenheid 6 vragen

De Vragenlijst bestaat in totaal uit 55 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School CBS De Wynroas

Adres Ikeloane 10

Postcode + Plaats 9281 RB Harkema

Periode van afname

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 18 september 2017 tot 15 oktober 2017.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 176

Aantal afgerond 85

Responspercentage 48%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een

sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator
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De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking
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Algemeen

Mijn oudste kind op deze school zit in groep

Groep 1 10

Groep 2 4

Groep 3 8

Groep 4 16

Groep 5 8

Groep 6 16

Groep 7 13

Groep 8 10

Analyse

De response in redelijk gelijkmatig verdeeld over de groepen met uitzondering van groep 2.
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Schoolgebouw

Hoe tevreden bent u over de sfeer en inrichting van het gebouw

1 1

2 5

3 71

4 8

Hoe tevreden bent u over de hygiëne en netheid binnen de school

1 5

2 26

3 47

4 7

Analyse

Sfeer en inrichting scoort hoog. 71 van de 85 zijn tevreden. 

De helft van de respondenten is zeer tevreden over de netheid en hygiëne. Een derde deel van de respondenten is redelijk tevreden. 

Het is wenselijk om na te gaan welke aandachtspunten m.b.t.de hygiëne en de netheid men redelijk tevreden is.
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Omgeving van de school

Hoe tevreden bent u over de speelmogelijkheden op het plein

1 2

2 28

3 54

4 1

Hoe tevreden bent u over de veiligheid op het plein

1 1

2 26

3 57

4 1

Hoe tevreden bent u over de veiligheid van de weg naar school

1 12

2 33

3 38

4 1

Analyse

Meer als de helft van de respondenten is zeer tevreden over de speelmogelijkheid en de veiligheid op het plein. Een derde deel van de respondenten

is redelijk tevreden. 

Het is wenselijk om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de tevredenheid/veiligheid op het plein uit te breiden. 

Wat betreft de veiligheid van de weg naar de school kunnen we concluderen dat daar aandacht voor moet zijn. Van de respondenten zijn 12 ouders

ontevreden en 33 respondenten redelijk tevreden. Conclusie; herziening verkeersplan.
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Begeleiding

Hoe tevreden bent u over de begeleiding van leerlingen bij problemen

1 3

2 20

3 36

4 25

Hoe tevreden bent u over de extra mogelijkheden voor leerlingen

1 0

2 16

3 36

4 32

Hoe tevreden bent u over de aandacht van pestgedrag

1 7

2 24

3 31

4 22

Hoe tevreden bent u over de omgang van leerkrachten met de leerlingen

1 0

2 7

3 73

4 4

Analyse

Tevredenheid over de begeleiding van leerlingen bij problemen is er bij 36 van de 85 respondenten. 

Dat maakt dat over het algemeen de ouders redelijk tevreden tot tevreden zijn. 3 respondenten zijn ontevreden, terwijl er 25 ouders zijn die geen

mening hebben of het niet weten. 

Dat laatste kan betekenen dat de communicatie hierover naar ouders wellicht beter kan.

Wat betreft de extra mogelijkheden voor leerlingen zien we een vergelijkbaar beeld. Ook hier kan een betere communicatie over wat er op school

gedaan wordt aan zorg en meerkunners een meerwaarde hebben.

Over de aanpak van pestgedrag is er een lichte verdeeldheid. In totaal zijn 55 respondenten redelijk tevreden tot tevreden. Dat is op zich een ruime
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meerderheid. Neemt niet weg dat er 7 respondenten ontevreden zijn en 22 respondenten het niet aangeven omdat het niet weten of ze geen mening

hebben. Er zijn verschillende zaken door de school in werking gezet. Op dit moment is er een oriëntatie op een valide methode voor sociaal

emotionele ontwikkeling en de school volgt de leerling op dit terrein middels een leerlingvolgsysteem 'Zien'. Start nieuwe methode is naar verwachting

in januari 2018. 

De school heeft in beeld waar zich problemen op dit vlak voordoen en reageert daarop door kinderen hulp te bieden als dat nodig is (plan van aanpak

en/of gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker e.d.). Verder heeft elke school van Noventa een 'pestknop' op de website waarmee ouders en

kinderen makkelijk melding kunnen maken van pestgedrag. Er is een actueel pestprotocol (en voor ouders zichtbaar op de website) aanwezig. Ook

heeft de school een interne- en externe vertrouwenspersoon.

Leerkrachten gaan goed met de leerlingen om. 70 respondenten zijn hierover redelijk tevreden tot tevreden.
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Sfeer

Hoe tevreden bent u over de sfeer in de klas

1 0

2 11

3 68

4 4

Hoe tevreden bent u over de omgang van de kinderen met elkaar

1 4

2 27

3 52

4 1

Analyse

De sfeer in de groepen wordt door een overgrote meerderheid (68 van de 83 respondenten) met 'tevreden' bestempeld. 

52 respondenten vinden dat leerlingen naar tevredenheid met elkaar omgaan. 11 ouders vinden dat iets minder en zijn redelijk tevreden.
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Schooltijden

Hoe tevreden bent u over de huidige schooltijden

1 1

2 7

3 68

4 6

Analyse

Het continurooster wordt over het algemeen omarmd. 68 van de 82 respondenten zijn tevreden.

13

CBS De Wynroas



Schoolregels rust en orde

Hoe tevreden bent u over de opvang bij ziekte/afwezigheid van de leerkracht

1 0

2 10

3 57

4 14

Hoe tevreden bent u over de duidelijkheid van de schoolregels

1 0

2 14

3 66

4 2

Hoe tevreden bent u over de rust en orde op school

1 2

2 17

3 61

4 2

Analyse

Bij ziekte of aanwezigheid van de leerkracht zorgt de school (via de invalpool van Noventa) voor invalkrachten. 57 respondenten van de 81 zijn

hierover tevreden. 

De schoolregels worden over het algemeen als duidelijk ervaren. Over de orde en de rust is men (redelijk) tevreden.
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De leerkracht van het oudste kind op deze basisschool

Hoe tevreden bent u over hoe de leerkracht naar u luistert

1 0

2 9

3 66

4 4

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten

1 0

2 6

3 70

4 2

Hoe tevreden bent u over de inzet en motivatie van de leerkracht

1 0

2 3

3 74

4 2

Analyse

Over de leerkracht (zijn /haar luisterend oor, vakbekwaamheid, inzet en motivatie) zijn de meeste respondenten tevreden.
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De leerkracht van het middelste kind op deze basisschool

Hoe tevreden bent u over hoe de leerkracht naar u luistert

1 0

2 2

3 40

4 34

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten

1 0

2 3

3 41

4 31

Hoe tevreden bent u over de inzet en motivatie van de leerkracht

1 0

2 1

3 43

4 31

Analyse

Over de leerkracht (zijn /haar luisterend oor, vakbekwaamheid, inzet en motivatie) zijn de helft van deze respondenten tevreden. 

Wat vooral opvalt is dat bij al deze 3 vragen/onderdelen een derde deel respondenten laten weten geen mening te hebben of het niet weten. Wij

organiseren meerdere keren per jaar inloopmomenten voor ouders om te kijken naar hun kind(eren) in de groepen. Ouders kunnen dan zien hoe onze

leerkrachten werken en wat er gebeurt in de lessen. Het zou kunnen dat een aantal ouders het moeilijk vindt dit te beoordelen. Wat mag je verwachten

van een leerkracht? Dat zou een item kunnen zijn om goed (beter) te communiceren naar ouders. 

In de opmerkingen vinden we hierover niets terug, dus dan blijft het speculeren.
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De leerkracht van het jongste kind op deze basisschool

Hoe tevreden bent u over hoe de leerkracht naar u luistert

1 0

2 3

3 45

4 24

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten

1 0

2 2

3 46

4 24

Hoe tevreden bent u over de inzet en motivatie van de leerkracht

1 0

2 2

3 46

4 24

Analyse

Over de leerkracht (zijn /haar luisterend oor, vakbekwaamheid, inzet en motivatie) zijn de helft van deze respondenten tevreden. 

Wat vooral opvalt is dat bij al deze 3 vragen/onderdelen een derde deel respondenten laten weten geen mening te hebben of het niet weten. Wij

organiseren meerdere keren per jaar inloopmomenten voor ouders om te kijken naar hun kind(eren) in de groepen. Ouders kunnen dan zien hoe onze

leerkrachten werken en wat er gebeurt in de lessen. het zou kunnen dat een aantal ouders het moeilijk vindt dit te beoordelen. Wat mag je verwachten

van een leerkracht? Dat zou een item kunnen zijn om goed (beter) te communiceren naar ouders. 

In de opmerkingen vinden we hierover niets terug, dus dan blijft het speculeren.
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Contact met school

Hoe tevreden bent u over het werk van de Medezeggenschapsraad

1 1

2 10

3 32

4 38

Hoe tevreden bent u over de Schoolraad

1 1

2 11

3 31

4 38

Hoe tevreden bent u over informatie die u krijgt over uw kind

1 4

2 25

3 49

4 3

Hoe tevreden bent u over de informatie over wat er op school gebeurt

1 5

2 23

3 53

4 0

Hoe tevreden bent u over de gelegenheid om met de directie te praten

1 1

2 10

3 54

4 15

Hoe tevreden bent u over de gelegenheid om met de IB’er te praten

1 0

2 9
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3 36

4 36

Hoe tevreden bent u over het mailverkeer via de school

1 0

2 16

3 63

4 2

Analyse

Overall zijn de meeste ouders tevreden of redelijk tevreden over het contact met de school. Een aantal ouders zijn ontevreden over de informatie wat

er op school gebeurt en over de informatie die men krijgt over het kind. Een aandachtspunt in de communicatie. 

Bij een derde deel van de respondenten is het werk van de Schoolraad/MZR niet bekend. Dat vraagt om actie. Mogelijk dat de nieuwsbrief hier

verandering kan brengen. Het zou goed zijn om regelmatig verslaggeving te laten verschijnen in de maandelijks bulletin. 

36 ouders geven verder aan niet te weten of je makkelijk contact krijgt met de IB-er. Dat is te verklaren doordat heel veel ouders niet direct contact

hebben met de IB-er omdat er geen probleem zijn bij hun kind(eren).
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Betrokkenheid

Bent u op school actief als hulp-ouder of commissielid

1 26

2 25

3 24

4 6

Bezoekt u ouderavonden of opendagen van de school

1 0

2 7

3 22

4 51

Leest u de nieuwsbrief van de school

1 0

2 1

3 10

4 70

Bezoekt u de website van de school

1 5

2 34

3 23

4 19

Volgt u de Facebookpagina van de school

1 48

2 11

3 10

4 10

Helpt u uw kind thuis met werk van school

1 7

2 18
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3 35

4 20

Analyse

Opvallende zaken: 

Van de reagerende ouders is een behoorlijk deel actief binnen de school (55 ouders). 

Opkomst ouderavonden is goed. De nieuwsbrief wordt goed gelezen. In de hoogste groepen soms of vaker). 

De website wordt minder vaak bezocht en de facebook pagina kan niet worden bezocht omdat onze school deze niet bijna niet gebruikt. 

Ruim de meerderheid van de respondenten geven aan regelmatig of vaak de kinderen te helpen met huiswerk 18 ouders doen dit soms en 7 ouders

nooit. Dit laatste verschil kan worden verklaard aan de hand van het wel of niet meekrijgen van huiswerk (laagste groepen niet en hoogste groepen

soms of vaker).
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Imago

Staat de school volgens u bekend als een goede school

1 0

2 4

3 66

4 10

Komt voldoende naar buiten wat de school te bieden heeft

1 1

2 21

3 49

4 9

Is de schriftelijke informatie van de school volledig

1 2

2 15

3 61

4 2

Praten de kinderen over het algemeen enthousiast over de school

1 0

2 11

3 68

4 1

Praten de leerkrachten over het algemeen enthousiast over de school

1 0

2 7

3 59

4 13

Praten de ouders over het algemeen enthousiast over de school

1 1

2 25
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3 50

4 4

Analyse

Opvallende zaken rond het imago van de school: 

70 ouders geven aan dat de school voldoende tot goed bekend staat. 

70 ouders geven daarbij aan dat het aanbod van de school voldoende tot goed naar buiten komt. 

76 ouders geven aan dat de informatie vanuit de school volledig is. 

68 ouders geven aan dat de kinderen enthousiast praten over de school en 59 ouders ervaren enthousiasme bij de leerkrachten. 

Het gros van de ouders vindt dat ouders (voldoende) positief praten over de school.
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Schoolkeuze

… omdat hij het dichts bij is

1 28

2 8

3 42

4 2

… omdat het een Christelijke school is

1 10

2 13

3 57

4 0

… omdat de school goede resultaten behaalt

1 3

2 16

3 57

4 4

… omdat de school veel zorg en aandacht voor kinderen heeft

1 1

2 20

3 54

4 5

Zou u andere ouders aan raden hun kind naar deze school te sturen

1 2

2 12

3 65

4 1

Analyse

Waarom kiezen ouders deze school? 
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42 respondenten geven aan de schoolkeuze mede bepaald wordt door dat de school het dichtst bij is. 

De grootse meerderheid koos de Wynroas vanwege de christelijke identiteit. Tellen we daarbij op de 13 respondenten die daar misschien invulden,

dan kom je op 70 mensen die de Christelijke identiteit min of meer bovenaan zetten. 

57 ouders kozen voor op basis van goede resultaten en 16 respondenten kozen misschien voor goede resultaten. 

54 ouders maakten de keuze op basis van de zorg en aandacht voor de kinderen. Tel daarbij nog 20 die dat misschien als reden hebben opgevoerd,

dan kun je stellen dat ouders over het algemeen een positief beeld hebben van dit item bij de schoolkeuze. 

65 ouders adviseren andere ouders voor de Wynroas te kiezen met daarbij nog 12 die dat overwegen te doen. 

Opvallend veel ouders kiezen toch op grond van identiteit. daarnaast valt in positieve zin op dat betrekkelijk veel ouders kiezen n.a.v. de zorg en

aandacht voor kinderen. Het overgrote deel van de ouders zou anderen adviseren hun kind(eren) naar de 'Wynroas' te sturen.
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7,8

Algemene tevredenheid

Gaat uw kind over het algemeen met plezier naar school

1 0

2 4

3 41

4 36

Bent u tevreden over de vorderingen die uw kind maakt

1 0

2 6

3 47

4 27

Voelt u zich welkom op deze school

1 0

2 3

3 34

4 44

Vindt u dat de school goed om kan gaan met ‘kritiek’

1 3

2 13

3 51

4 11

Welk rapportcijfer geeft u aan deze school

Uiteraard zijn wij zeer benieuwd naar uw aanvullende opmerkingen. Deze kunt u hieronder kwijt.

1. Zeer goeie en leuke school..maar wat natuurlijk een school kan maken en breken zijn de leerkrachten/directie.. 

hier hebben wij het gelukkig ontzettend mee getroffen op de wynroas, 4 kinderen op deze school (gehad) nog nooit een wanklank

over de leerkrachten gehoord, de kids voelen zich altijd thuis op school en vinden dat al de leerkrachten leuk en lief zijn.. 

In mijn optiek het allerbelangrijkst..

2. -vinden het klas lokaal van groep 4 te klein , voor zoveel leerlingen !! 

-te weinig aanbod voor de jongens op de Sinterklaas lijst 

-andere speel attributen op het schoolplein, bijv. voetbalkooi ed
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3. Wij hebben ervaren dat de informatievoorziening voor 'nieuwe' ouders erg minimaal is. Het is daardoor moeilijk betrokken te raken bij

het kind op school. Wij hebben sterk het gevoel gehad alles zelf uit te moeten zoeken. Zelfs de vrije studiedagen zijn vooraf niet met

ons gecommuniceerd, stond wel in de jaarplanning, was de reactie. Dat komt wel vreemd over als je kind net 2/3 weken voor het eerst

naar school gaat. 

Verder vinden wij het jammer dat wij geen vorderingen van de leerkracht horen, enkel een brief voor de screening

logopedie/fysiotherapie. Geen enkele communicatie waarom hiervoor aanleiding is. Van ouders/leerkrachten van scholen om ons

heen horen wij hier veel betere dingen over. Gezien de grote hoeveelheid formulieren wat aan, in ons geval kleuters, wordt uitgereikt,

maken wij ons zorgen over de kwaliteit van de leerkrachten. Kan de leerkracht wel omgaan met de uiteenlopende niveau's van de

leerlingen? Jammer dat deze formulieren al in de vierde schoolweek worden verstrekt. De klassen zijn geheel anders, de juf is anders,

geef de kinderen aub de ruimte hier aan te wennen!!

4. dat er meer aandacht aan het PESTEN wordt gedaan want dat schiet hier in deze school de pijl mis

5. 

-Wat mij opvalt dat elk kind van mij hetzelfde gemaakt heeft op school betreft activiteiten. Er zijn zoveel andere leuke dingen om te

maken wat de zelfde vaardigheden aanleert. Krijg het idee bij sommige leerkrachten dat dit gemakzucht is/ en of tijd scheelt (men dus

niet hoeft na te denken) dit vindt ik jammer. 

Ook op andere gebieden zoals drama/presentatie is men weinig vernieuwend bezig of word te weinig aandacht aan besteed. Er word

veel overgelaten aan de kinderen zelf. Talent word hiermee te weinig naar boven gehaald. denk bijv. eens aan; Dagopening door een

tafelgroepje laten bedenken, kleine voorstelling geven elke maand of paar keer in het jaar over wat ze geleerd hebben en dit elkaar in

de onder of bovenbouw laten zien. Musical in groep 8 zou terug moeten komen, wat ze nu doen vindt ik erg matig..

Op het gebied van social media is dit een leuk idee. Het Holdersnest werkt met een eigen app. waarin de leerkracht zelf foto's en

berichtjes kan plaatsen wat er die week/dag gebeurt is. Er komt ook nog een persoonlijke link in die bedoelt is voor ouder en

leerkracht. 

Dit vergroot naast dat het erg leuk is om te zien wat je kind gedaan heeft ook de betrokkenheid over en weer.

Betreft de info. voorzieningen is het fijn om een jaarplanning te hebben, wel worden er nog vaak dingen pas een week van te voren

gemeld waardoor wij als ouders niet kunnen komen. Zo had de boekenmarktdata ook op de kalender moeten staan en ook de

ouder/kind sportactiviteit. 

Het zou fijn zijn als dit volgende keer meegenomen word en ook gekeken word naar wat er dit schooljaar nog eerder gecommuniceerd

kan worden.

Voetbal is momenteel een heel populaire sport. Met schoolvoetbal kunnen er altijd maar een beperkt aantal meedoen waardoor een

heel groot deel niet mag, zelfs niet in groep 8. Is hier geen alternatief voor? of kunnen er geen 2 groepen gemaakt worden? Ik ken de

regels hier niet voor maar vindt het toch jammer dat niet iedereen een bijdrage kan leveren.

Wij weten als ouder best dat de werkdruk hoog ligt en dan de instelling (methode volgen) onderdeel is van jullie visie. Toch is het goed

om jullie als school ook te onderscheiden en net dat stukje extra soms doen. Er zijn leerkrachten die daarin hun eigen weg prima

kunnen vinden en creatief hiermee om gaan, maar er zijn ook leerkrachten en directie die misschien een spiegel voorgehouden

moeten worden. (wat doen wij/ik, en zou het ook anders kunnen) Dit betekent niet altijd meer tijd maar kan je juist ook tijd opleveren. Ik

hoop dat de nieuwe medewerkers ook de ruimte krijgen om hun kwaliteiten goed te kunnen laten zien en niet standaard meegenomen

worden van maar dat doen we altijd zo.. Vernieuwing, creatief denken is belangrijk, dit straalt energie uit wat het welbevinden voor

iedereen vergroot uiteindelijk.
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Een pittig aantal opmerkingen maar natuurlijk opbouwend bedoelt en hoop ook dat het ook zo word opgevat.

6. Er mag veel meer aandacht gaan naar de verkeersproblematiek rondom school. 

Er hangt een bordje van VVN vanwege " verkeersveilige school". Maar dat bordje kan wel van de muur gehaald worden. Want dat is

een wassen neus!!

7. Vorig jaar kreeg ik een formulier mee welke letter de kleuters elke week op school kregen, dat zou ik nu wel weer willen

8. Info avond niet door de kinderen laten verzorgen. Als ouder krijg je geen informatie over het schooljaar. Kinderen laten de boeken zien

maar kunnen geen informatie geven over wat ze het hele schooljaar moeten leren. We zouden graag zien dat de juffen en meesters

deze avonden weer verzorgen zodat de ouders weten wat er geleerd wordt in het schooljaar.

9. * soms zou het fijn zijn iets van resultaten in te kunnen zien van het kind via een app bijvoorbeeld

*School is soms moeilijk te bereiken per telefoon voor ziekmeldingen

*Het combi-klassen systeem is misschien onvermijdelijk maar is voor mij en voor velen een doorn in het oog. Kinderen die buiten de

groep vallen ineens. Veel gedoe rondom met lijstjes en vriendinnen. Kinderen die het dan al lastig vinden vrienden te maken krijgen

ook geen kans omdat de kliek vaak bij elkaar komt.

*Ik mis wel een beetje een actieve (voltijd) directeur met leuke ideeën. Niet dat dit niet oké is ,maar soms denk je wel eens dat er meer

vernieuwing uit te halen is. Het blijft gewoon een prima school maar het piekt ook niet naar mijn idee. Leuke website misschien?

10. De negatieve cijfers komen door voorgaande jaren..dit jaar gaat ons kind voor de verandering met meer plezier naar school..

11. Onze kinderen krijgen een prachtige start op een fijne basisschool.

12. De indruk van de school is over het algemeen goed. We hebben nog niet zo lang kinderen op de basisschool.

13. De verkeersveiligheid rondom school is ronduit slecht. Ik weet dat er vanuit school veel is gedaan om te verbeteren, ik zat zelf in de

commissie, echter ouders ed houden zich pertinent niet aan het verkeersplan. Vooral de kruising ikeloane/nijebuorren is

onoverzichtelijk door parkeren (zelfs in de groen strook)en dat van alle richtingen auto's komen.

Het mailverkeer vindt ik veel en onoverzichtelijk. Tip: op de sjalom, waar een dochter van mij zit, wordt Parro gebruikt. 

Een systeem voor alle info rmat ie/m eded elin gen/ agen da/u itno digi schoolgesprekken etc in een app (per kind)

14. Het protocol pesten kan wel in de prullenbak, deze werkt niet goed. Meester in groep 7 dit schooljaar doet het super met zijn regels!

15. Nadeel voor de werkende ouder is dat activiteiten laat gemeld worden. 

Hiernaast moet je door werk altijd al veel missen en maak je nauwelijks kans met schoolreisjes omdat je geen vrijwilliger kunt zijn.

16. Wij vinden het jammer dat er geen 1 echte vrije middag meer op school is. 

Daarnaast vonden wij het eerste rapport van groep 2 heel anders ingevuld dan er gezegd werd tijdens het 10-min gesprek. Het

rapport leek beter dan het was. Er waren twijfels over onze dochter of ze wel naar groep 3 kon. Ik moest zelf om een extra gesprek

vragen. Juf nam geen initiatief om ons bij te praten of hoe het nou ging met onze dochter tussen de twee rapporten in..
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17. dingen via de mail opsturen wel in het goede programma sturen, anders kan het niet worden geopend

18. Ik heb dit op basis van het nieuwe schooljaar ingevuld. Vorig jaar was het veel negatiever. Weinig geleerd en met tegenzin naar

school.en er werd niet naar mij geluisterd.erg slecht gevoel aan overgehouden. Gelukkig gaat dit jaar stukken beter met plezier naar

school en er zijn weer positieve resultaten. Maar het is wel jammer om nu nog vanalles van vorig jaar in te moeten halen. Dus heeft ze

het extra druk om weer op haar niveau te komen. Terwijl ze dat vorig jaar had kunnen halen en als ze naar mij hadden geluisterd.

Analyse

Overall zijn de meeste ouders tevreden of redelijk tevreden. Kinderen gaan overwegend met plezier naar school en zijn de ouders tevreden over de

vorderingen van hun kind(eren). Ouders voelen zich welkom op de school.
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Slotconclusies

De respons op de Vragenlijst was 48%: 85 van de 176 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende; de Vragenlijst

werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit.

De respons op de vragenlijst was 48 %; 85 van de respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Het responsepercentage is voldoende. 

De school 'scoort' op de meeste onderdelen een ruim voldoende. Met een eindcijfer van 7.8 is de score ruim voldoende tot goed.

Zaken die aandacht verdienen zijn:

Netheid en hygiëne (actie - inventarisatie aandachtspunten, overleg met team, leerlingenraad, Schoolraad/MZR en collega's schoolschoonmaak)

Veiligheidsplan (actie - inventarisatie aandachtspunten, overleg met team, leerlingenraad en Schoolraad/MZR)

Veiligheid plein (actie - inventarisatie aandachtspunten, overleg met team, leerlingenraad en Schoolraad/MZR)

Communicatie over het bieden van mogelijkheden m.b.t. zorg en meerkunners (website/nieuwsbrieven etc)

Communicatie van wat de Schoolraad/MZR inhoudelijke betekenen voor de school (website, nieuwsbrieven)

PR/communicatie blijvend inzetten - versterken (social media)
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