Beste ouders/verzorgers,
In november heeft u een oudervragenlijst toegestuurd gekregen. Van de 88 respondenten hebben er
48 de vragenlijst volledig ingevuld. Dit betekent dat 55% van de respondenten heeft gereageerd. Een
responspercentage die goed is. In dezelfde periode hebben we ook bij de kinderen (5 t/m 8) een
vragenlijst afgenomen.
We hebben u en de kinderen bevraagd op verschillende gebieden. In onderstaand verslag kunt u
lezen waar u en de kinderen tevreden en minder tevreden over zijn.
Kwaliteitszorg:
Ouders en de kinderen vinden dat we te weinig aan hen vragen of ze tevreden zijn met de school. Ze
vinden ook dat we hen te weinig op de hoogte houden van onze verbetertrajecten. Het is ze niet
duidelijk met welke verbetertrajecten de school zich bezig houdt.
Dit schooljaar zijn onze speerpunten; een woordenschatcultuur creëren en het eigenaarschap van de
kinderen vergroten. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van de visie en het nieuwe
schoolplan.
Ouders vinden dat de school goed bekend staat en over het algemeen spreken ouders positief over
school. Blijf dat ook vooral doen, mocht er wel iets zijn trek dan de bel. De school heeft volgens
ouders en kinderen goede regels en uw kinderen voelen zich veilig bij ons op school. Dit zien we ook
terug in de KiVa enquête.
Aanbod:
Ouders zijn tevreden over het aanbod van de school. Ze geven de school als aandachtspunt mee het
leren plannen. De kinderen vinden dat de school daar wel voldoende aandacht aan besteedt.
De kinderen geven aan de lessen: taal, geschiedenis en aardrijkskunde minder leuk te vinden op
school. Gym vinden ze erg leuk en ze zijn tevreden over de methodes op school. We besteden
volgens de kinderen voldoende tijd aan: hoe we met elkaar (moeten) omgaan, tekenen,
handvaardigheid, actuele gebeurtenissen en hoe om te gaan met de computer.
Tijd:
Ouders vinden dat we op een goede manier het verzuim proberen te voorkomen en eventueel
verzuim op te vangen. Wij doen hier ook ons uiterste best voor. Het is wel steeds lastiger om invallers
te krijgen in tijden van ziekte. Een punt van aandacht is, het op tijd naar huis laten gaan van de
kinderen. We zijn ons daar van bewust en doen ons best.
U bent net als de kinderen zeer verdeeld over het geven van huiswerk. Te veel of te weinig. De
kinderen geven wel aan het goed te vinden dat ze huiswerk krijgen.
Het merendeel van de ouders is tevreden (33%) tot zeer tevreden (40%) over de schooltijden.

Pedagogisch handelen:
Ouders en kinderen zijn zeer tevreden over hoe de leraren met de kinderen omgaan. Tevens vinden
ze dat de school en de lokalen er gezellig uit zien.
Didactisch handelen:
Ouders en kinderen vinden, dat de leraren de kinderen goed kunnen motiveren, uitdagen en goed
kunnen uitleggen.
Afstemming:
Ouders en kinderen vinden dat de leerkrachten goed zicht hebben op en rekening houden met het
niveau van de kinderen. De kinderen zouden vaker zelf willen kiezen wat ze willen doen en vinden
niet al het extra werk even leuk. Verder vinden ze dat de leerkracht extra uitleg geeft als dat nodig is
en begrijpen ze de leerkrachten.
Active en zelfstandige rol van de leerlingen:
Ouders en kinderen vinden dat de leerkrachten de kinderen voldoende zelfstandig en samen laten
werken. Ook vinden ze beide dat we de kinderen voldoende eigen verantwoordelijkheid geven.
Kinderen geven aan dat de leerkrachten de kinderen niet zoveel zelf laten uitzoeken.
Schoolklimaat:
Ouders vinden dat ze goed geïnformeerd wordt over de gang van zaken op school en zijn tevreden
over de nieuwsbrief en de schoolgids. Aan de nieuwe app- is nog niet iedereen gewend.
Kinderen vinden hun school een goede school. Kinderen voelen zich veilig op school en vinden dat
leerkrachten er goed voor zorgen dat kinderen zich aan de duidelijk de regels houden. De
leerkrachten treden volgens de kinderen goed op als er gepest wordt. Kinderen durven hun mening
te geven, ook als het hen niet bevalt. Kinderen vinden de toiletten niet altijd even schoon. We
hebben sinds kort nieuwe schoonmaaksters en deze doen hun werk erg goed. Het is ook aan de
kinderen zelf om na het toiletbezoek de boel netjes achter te laten. De kinderen zouden ook wel wat
meer activiteiten na schooltijd georganiseerd zien worden. Er is natuurlijk altijd de NSA op
woensdagmiddag.
Zorg en begeleiding:
Het is u niet duidelijke in welke gevallen kinderen blijven zitten of een groep overslaan. Dit bekijken
wij per kind en gaat altijd in goed overleg met ouders. Het beleid m.b.t. doublure en doorstroom staat
op papier als interne richtlijn.
U vindt dat de school voldoende rapportgesprekken heeft en ervaart deze als zinvol. U bent tevreden
over de manier waarop we uw kinderen (extra) begeleiden en u daarbij betrekken. Ook de wijze van
communicatie hierover stemt u tevreden.
De kinderen vinden dat ze goed geholpen worden door de leerkrachten en dat de leerkrachten
aandacht voor de kinderen hebben als dat nodig is. Ook vinden ze dat de leerkrachten de kinderen
vaak complimentjes geven en vriendelijk blijven ook al vinden ze iets lastig.
Opbrengsten:
U vindt dat de school goed inzicht geeft over de toets- en eindresultaten van de kind(eren)
Voor het hele verslag, vragen en of opmerkingen kunt u terecht bij Iris Kuiper. i.kuiper@sooog.nl

